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1 312 M 01 12 7 01 00002 2012 9 7

CREAREA UNEI 
MICROINTREPRINDERI SI 
ACHIZITIA DE UTILAJE DE 
CATRE FARKAȘ REMÉNY-

TÜNDE, COMUNA LOPADEA 
NOUA, SAT LOPADEA NOUA, 

JUDETUL ALBA 

FARKAȘ 
REMÉNY-TÜNDE ALBA

Comuna/Oras 
LOPADEA NOUA 

Sat LOPADEA 
NOUA

- - - - - - - - - - 44.321 0 37.672 0 6.649 37.672

Deoarece in cadrul Măsurii 312 se pot realiza investiţii in activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – “începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă)” s-a 
solicitat prin informatii suplimentare trecerea in cadrul bugetului indicativ a cheltuielii cu achizitionarea circularului universal de tamplarie la cheltuieli neeligibile. În cadrul 
Măsurii 312 se pot realiza investiţii in activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – “începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă)”. In aceste conditii 
circularul universal de tamplarie (despre care s-a specificat ca prin intermediul lui “ lemnul in stadiul de bustean va fi taiat si portionat in scandura”, pag. 25; “vor taia buste
si apoi vor selecta cheresteaua”, pag. 26; “prelucrarea la circular a bustenilor achizitionati”, pag. 28) este cheltuiala neeligibila in aceste conditii am refacut bugetul 
indicative, planul financiar. Solicitantul a creeat conditii artificiale deoarece:In dosarul cererii de finantare la documentul 3 Documente pentru terenurile si cladirile pe care 
sunt / vor fi realizate investitiile solicitantul a prezentat contractul de vanzare cumparare nr. 2094/1955 incheiat intre Kiss Magdalena si Farkas Levente si Farkas Remeny-
Tunde, si extrasul CF nr. 70309. Mentionam faptul ca pentru acelasi imobil este incheiat contractul de comodat nr. 899 la data de 15.06.2010 pentru o perioada de 11 ani 
intre Farkas Levente, Farkas Remeny-Tunde si Eles Alpar Iuliu in calitate de imputernicit al comodatarei SC ALI-LEVI EDEN SRL, societate comerciala care desfasoara 
acelasi activitate cu a solicitantului: cod CAEN -3299 conform certificatului de inregistrare atasat. Societatea SC ALI-LEVI EDEN SRL are incheiat cu APDRP contractul de 
finantare nr. C312M011070100010 din 14.07.2011 care la aceasta data se afla in perioada de monitorizare. Proiectul este neeligibil deoarece solicitantul a creeat conditii 
artificiale pentru a beneficia de pati si a obtine un avantaj care contravine obictivelor masurii. In dosarul cererii de finantare la documentul 3 Documente pentru terenurile si 
cladirile pe care sunt / vor fi realizate investitiile solicitantul a prezentat contractul de vanzare cumparare nr. 2094/1955 incheiat intre Kiss Magdalena si Farkas Levente si 
Farkas Remeny-Tunde, si extrasul CF nr. 70309. Mentionam faptul ca pentru acelasi imobil este incheiat contractul de comodat nr. 899 la data de 15.06.2010 pentru o 
perioada de 11 ani intre Farkas Levente, Farkas Remeny-Tunde si Eles Alpar Iuliu in calitate de imputernicit al comodatarei SC ALI-LEVI EDEN SRL, societate comerciala 
care desfasoara acelasi activitate cu a solicitantului: cod CAEN -3299 conform certificatului de inregistrare atasat. Societatea SC ALI-LEVI EDEN SRL are incheiat cu 
APDRP contractul de finantare nr. C312M011070100010 din 14.07.2011 care la aceasta data se afla in perioada de monitorizare.

2 312 C 01 12 7 01 00003 2012 9 10

„CONSTRUIRE DEPOZIT  SI 
DOTAREA CU UTILAJE 
PENTRU LUCRĂRI DE 

PREGĂTIRE A TERENULUI ”

SC PAN 
INFRASTRUCTU

RES SRL
ALBA

Comuna/Oras 
PIANU Sat PIANU 

DE JOS
- - - - - - - - - - 285.714 15.000 200.000 0 85.714 237.672

PUNCTUL 1.5 : S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor 
de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această 
măsură. PUNCTUL 1.5 : S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile 
instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin 
această măsură. EG 1- NU. a. Solicitantul doreste sa realizeze achizitii utilaje pentru desfasurarea unor activitati pe codurile CAEN4312-lucrari de pregatire a terenului si 
cod CAEN 4399-Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. Prin proiect se propune achizitionarea urmatoarelor bunuri: - excavator pe senile- buldoexcavator- mini incarcator 
frontal- placa vibratoare reversibila- panouri solare fotovoltaice.Prin proiect se prevede si o constructie din lemn care va servi ca si depozit de materiale. Aceasta va avea o 
suprafata totala de 29,64mp. In cadrul studiului de fezabilitate se precizeaza: ,, prin proiect se prevede construirea unui mic depozit pentru depozitarea materialelor de 
constructii pavele, piatra fasonata, prefabricate din beton, in vederea executarii lucrarilor de pregatire a terenuluui drenuri, scurgeri pentru amplasamentul cladirilor, executia 
canalelor de scurgere pentru terenurile agricole si forestiere. Aceste materiale de constructie vor fi puse in opera cu ajutorul utilajelor achizitionate pentru pregatirea terenului 
in vederea executiei drenurilor, canalelor de scurgere oferind astfel o mai mare operativitate a lucrarilor prestate catre terti si asigurarea unor preturi competitive pe piata 
datorita faptului ca furnizorul de lucrari are posibilitatea sa achizitioneze materiale ce vor fi puse in opera din timp, la preturi mici, decat in situatia in care a contractat deja 
lucrarea si este obligat sa o execute la preturule materialelor de constructie din acel moment al pietei “b. In cadrul Cererii de finantare pentru documentul 3-Documente 
pentru terenurile si cladirile pe/in care sunt/ vor fi realizate investitiile solicitantul a prezentat Contract de vanzare cumparare nr. 4364/25.10.2011 pentru suprafata de 
2100mp in care apare ca mandatar din parte vanzatorului si a solicitantului domnul PANEA CRISTIAN ION (fratele domnisoarei PANEA LAURA IOANA care este asociat 
unic si reprezentant legal a solicitantului).c.Studiind plansa plan de situatie din Cererea de finantare reiese faptul ca nu sunt conditii corespunzatoare gararii pe perioada in 
care nu desfasoara activitati specifice, precum si a activitatilor de intretinere curente, ale echipamentelor pentru activitati de pregatire a terenului care vor fi achizitionate prin 
proiect, nu exista o delimitare fizica a suprafetei (gard, imprejmuire), nu este asigurata protejarea utilajelor respectiv paza acestora.d. Constructia din lemn ce se doreste a 
se realiza prin implementarea proiectului nu este fundamentata in concordanta cu tipul , cantitatea, dimensiunile materialelor ce se vor depozita in scopul desfasurarii 
activitatii, deci nu poate fi considerata o investitie eligibila. (in cadrul prognozelor economice prezentate nu apar cheltuieli cu materialele ce se vor depozita in vederea 
desfasurarii activitatii).e. Conform Ghidul solicitantului ,, este permisa achizitionarea de echipamente pentru producere de energie care utilizeaza energia solara, eoliana, 
hidraulica, geotermica numai in scopul desfasurarii activitatii economice pentru care beneficiarul este/va fi autorizat”. In acest context achizitia de panouri fotovoltaice pentru 
iluminat baraca din lemn este neeligibila, nu contribuie la desfasurarea activitatii vizate prin proiect.f. Fundamentarea utilajelor ce se vor achizitiona prin implementarea 
proiectului este facuta dupa o descriere literara a drenurilor orizontale. Aceasta fundamentare trebuia facuta in contextul unor lucrari reale ce se vor executa in mediul rural 
respectiv a celor trei sate trecute la potentiali clienti. (de aici ar fi putut reiesi tipul de utilaje necesare, capacitatea lor, numarul de utilaje, numarul de ore de functionare, etc. 
). Proiectul vizeaza o investitie noua prin lucrari de pregatire a terenului in cadrul unei societati nou infiintate, insa aceasta activitate nu este integrata intr-un context de 
lucrari complete prin care sa se executa excavarea, nivelarea, eliberarea surplusului de pamant, montarea materialelor(conductelor pentru drenaj, tuburi scurgere) in santuri, 
etc.EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei;Solicitantul nu a completat sectiunea economica asa cum se precizeaza in continutul cadru al studiului 
de fezabilitate si anume la evaluarea acestui punct nu poate fi verificată sustenabilitatea datelor utilizate în calculul indicatorilor economico-financiari. În această privință s-a 
constat faptul că descrierea ipotezelor care au stat la baza prognozelor este foarte succintă, astfel încât nu poate fi verificată sustenabilitatea datelor utilizate în calculul 
indicatorilor economico-financiari (spre exemplificare: în estimarea veniturilor nu s-au prezentat date comparative identificate în urma analizării potenţialului pieţei ţintă şi a 
preţurilor practicate de concurență pentru lucrari similare, nu se detaliază modul de stabilire a tuturor categoriilor de cheltuieli, conform datelor prezentate utilajele vor 
functiona cu combustibil maxim 1 litru/ora de functionare iar in cadrul costurilor nu sunt prinse materialele descrise in studiul de fezabilitate si care se vor depozita in 
magazia din lemn, ș.a.m.d.). Ca urmare a acestor constatări, se concluzionează că nu se oferă asigurări suficiente privind corectitudinea prognozelor şi indicatorilor 
economico- financiari prezentaţi, astfel încât acest criteriu de eligibilitate nu se poate considera îndeplinit, iar matricea de verificare nu a mai fost completată. Întrucât nu 
sunt îndeplinite condiţiile generale de eligibilitate, nu au fost solicitate informaţii suplimentare. EG 1- NU. a. Solicitantul doreste sa realizeze achizitii utilaje pentru 
desfasurarea unor activitati pe codurile CAEN4312-lucrari de pregatire a terenului si cod CAEN 4399-Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. Prin proiect se propune 
achizitionarea urmatoarelor bunuri: - excavator pe senile- buldoexcavator- mini incarcator frontal- placa vibratoare reversibila- panouri solare fotovoltaice.Prin proiect se 
prevede si o constructie din lemn care va servi ca si depozit de materiale Aceasta va avea o suprafata totala de 29 64mp In cadrul studiului de fezabilitate se precizeaza

3 312 M 01 12 7 01 00005 2012 9 14 ACHIZITIE UTILAJE SINEA DIANA ALBA
Comuna/Oras 

GALDA DE JOS Sat 
GALDA DE JOS

- - - - - - - - - - 83.000 0 58.100 0 24.900 295.772

- comodatul nu este trecut in extrasul de carte funciara- contractul de comodat incheiat pe o perioada de valabilitate mai mica de 10 ani dela data depunerii cererii de 
finantare - contractul de comodat a fost incheiat la data de 23.08.2012 , pentru o perioada de 10 ani ,iar cererea a fost depusa in 14.09.2012. - ofertele nu sant semnate de 
ofertant - proiecte identice cu Modol Mariana Elena , ca si constructie proiect , cerere de finantare , obiective , date eliberare avize , documente , acorduri , valoare euro , 
localitate implementare proiect, oferte , utilaje achizitionate . - comodatul nu este trecut in extrasul de carte funciara- contractul de comodat incheiat pe o perioada de 
valabilitate mai mica de 10 ani de la data depunrerii cererii de finantare - contractul a fost incheiat la data de 23.08.2012,pe o perioada de 10 ani si cererea de finantare a 
fost depusa in 14.09.2012. - proiecte identice cu Modol Mariana Elena , ca si constructie proiect , cerere de finantare , obiective , date eliberare avize , documente , acorduri 
, valoare euro , localitate implementare proiect, oferte , utilaje achizitionate .- contractul de comodat incheiat pe o perioada de valabilitate mai mica de 10 ani de la data 
depunrerii cererii de finantare - contractul a fost incheiat la data de 23.08.2012,pe o perioada de 10 ani si cererea de finantare a fost depusa in 14.09.2012.

4 312 M 01 12 7 01 00009 2012 9 18

ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU LUCRARI DE 

PREGATIRE A TERENULUI LA 
SC NEW PRONIDIA SRL

SC NEW 
PRONIDIA SRL ALBA

Comuna/Oras 
BERGHIN Sat 

HENIG
- - - - - - - - - - 70.000 0 49.000 0 21.000 344.772

La verificarea precizărilor din documentul 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor (societate autonomă, parteneră sau legată) prin verificările 
solicitantului şi acţionarilor/asociaţilor acestuia prin serviciul online s-a constatat faptul ca aceasta a fost completata incorect deoarece reprezentantul legal Giurgiu Nicolae in 
calitate de administrator si asociat unic SC New Pronidia SRL CUI 30588183 este in acelasi timp si asociat la SC Pronidia Construct SRL CUI 2769215 iar proiectul este 
neeligibil. Prin E3.4 s-a refacut Doc. 1.2 - Memoriul justificativ - 9. Proiectii financiare; 2.6 Piata de aprovizionare/desfacere ; 5-8.2 graficul de esalonare a investitiei exprim
valoric pe luni si activitati Prin E3.4 s-a refacut Doc. 1.2 - Memoriul justificativ - 9. Proiectii financiare Prin E3.4 Ofertele pentru bunuri - refacute La verificarea precizărilor 
din documentul 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor (societate autonomă, parteneră sau legată) prin verificările solicitantului şi 
acţionarilor/asociaţilor acestuia prin serviciul online s-a constatat faptul ca aceasta a fost completata incorect deoarece reprezentantul legal Giurgiu Nicolae in calitate de 
administrator si asociat unic SC New Pronidia SRL CUI 30588183 este in acelasi timp si asociat la SC Pronidia Construct SRL CUI 2769215 iar proiectul este neeligibil.

5 312 M 01 12 7 01 00006 2012 9 18

ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU LUCRARI DE 

PREGATIRE A TERENULUI LA 
MARGINEAN MARIN COSMIN 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

MARGINEAN 
MARIN COSMIN 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

ALBA
Comuna/Oras 
STREMT Sat 

GEOAGIU DE SUS
- - - - - - - - - - 70.000 0 49.000 0 21.000 393.772

Solicitantul a modificat prin raspunsul la E3.4 ,valorile inscrise in prognoze reultand alte valori decat cele initiale si au fost luate in considerare acestea din urma . Solicitan
a prezentat trei oferte pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 15000 Euro Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a 
obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii deoarece exista suspiciuni legate de faptul că beneficiarul oficial al proiectului nu este de fapt cel real , ci doar 
reprezentanț legal . In Cererea de Finantare a solicitantului se regasesc inscrieri care sunt si ale altor societati care au acelasi domeniu de activitate cu solicitantul , iar din 
analiza documentara rezulta faptul ca :1. Nr. Telefon fix / fax - 0258 /81666652 al solicitantului este conform certificatelor OAR si al societatilor SC ADDA CONSTRUCT ( 
caen principal 4120 –Lucrari de constructii si desfasoara activitati in afara sediului social pe caen secundar 4312 - Lucrari de pregatire a terenului , cu 4 muncitori la sfarsitul 
anului 2012 ) si SC AVANTI RO SRL ( caen principal 3101 –Fabricarea de mobila si desfasoara activitati la sediul social pe caen secundar 4312 - Lucrari de pregatire a 
terenului ,cu 5 muncitori la sfarsitul anului 2012 ) ,iar ambele societati au ca actionar unic sau majoritar pe Nedelcu Marian Calin 2. Adresa de e-mail a solicitantului este 
inscrisa CF , ca NEDELCUMARIANCALIN@YAHOO.COM 3. Nedelcu Marian Calin este de fapt patronul lui Marginean Marin Cosmin , acesta conform curriculum vitae din 
cadrul MJ fiind angajat la SC ADDA CONSTRUCT SRL ca muncitor pe diferite tipuri de utilaje de sapat si nivelat terenuri din anul 2007 si pana in prezent.4. Nedelcu 
Marian Calin ,conform contractului de comodat nr.1691 /22.08.2013, are calitatea de comodant ca persoana fizica pentru locul de garare a utilajelor si a sediului social situ
incomuna Strmt , satul Geoagiu de Sus,str .Principala ,nr.55 pentru ,,Marginean Marin Cosmin II ,,.5. Nedelcu Marian Calin , conform extrasului bancar emis de Banca 
Transilvania a virat banii necesari cofinantarii in contul bancar al solicitantului . Proiectul este neligibil deoarece solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii deoarece exista suspiciuni legate de faptul că beneficiarul oficial al proiectului nu 
este de fapt cel real , ci doar reprezentanț legal .

6 312 M 01 12 7 01 00007 2012 9 18 ACHIZITIE UTILAJE MODOL 
MARIANA ELENA ALBA

Comuna/Oras 
GALDA DE JOS Sat 

GALDA DE JOS
- - - - - - - - - - 83.000 0 58.100 0 24.900 451.872

- Terenul pe care este investitia este ipotecat in favoarea Ministerului Finantelor Publice- Banii pentru cofinantare sant transferati ,in data de 11.09.2012 , de la Sinea Diana , 
care are si ea proiect pe masura M312. - Ofertele sant nesemnate de ofertanti. - Nu exista corelatii intre datele din Memoriu Justificativ si Prognozele economico financiare , 
iar la paragraful 2.6 ( clienti -furnizori) din MJ nu sant completate valorile . - Terenul pe care se inplementeaza investitia este sub ipoteca in favoarea M F P . - Banii privind 
cofinantarea sant transferati de la SINEA DIANA , care are proiect depus pe M312 , in aceeasi sesiune. - Terenul pe care se inplementeaza investitia este sub ipoteca in 
favoarea M F P . - Banii privind cofinantarea sant transferati de la SINEA DIANA , care are proiect depus pe M312 , in aceeasi sesiune
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Valoarea publică totală a proiectelor depuse: 419.944.442,00 Euro
Sesiunea nr. M 312 - 01/12 - 28.09.2012 Măsura 312

Page 1 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

7 312 M 01 12 7 01 00010 2012 9 19
ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 

ACTIVITATEA DE 
CONSTRUCTII

BODEA ILIE DAN 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA
ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat SARD - - - - - - - - - - 47.120 0 40.052 0 7.068 491.924

Solicitantul a detinut din 20.05.2009.pana in data de 07.08.2012 II BODEA ILIE ,,YVY CONSTRUCT ,,CU COD PRINCIPAL CAEN 2361 pe care a radiat-o din ,,VOINTA 
PERSOANEI,,La data de 09.08.2012 a infiintat o noua Intreprindere Individuala cu acelas cod CAEN 2361 si a depus CF - INVESTITIE NOUA. -SCOPUL infiintarii unei 
noi Intreprinderi Individuale cu acelas cod CAEN 2361, este de a beneficia de punctaj mai mare si nu depune documentele necesare pentru un proiect corespunzator 
Intreprindere Individuala care se modrnizeaza. In urma verificarilor s-a constatat faptul ca solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin ,si a obtinut astfel 
un avantaj ce contravine obiectivelor masurii. Solicitantul a detinut din 20.05.2009.pana in data de 07.08.2012 II BODEA ILIE ,,YVY CONSTRUCT ,,CU COD PRINCIPAL 
CAEN 2361 pe care a radiat-o din ,,VOINTA PERSOANEI,,La data de 09.08.2012 a infiintat o noua Intreprindere Individuala cu acelas cod CAEN 2361 si a depus CF - 
INVESTITIE NOUA. -SCOPUL infiintarii unei noi Intreprinderi Individuale cu acelas cod CAEN 2361, este de a beneficia de punctaj mai mare si nu depune documentele 
necesare pentru un proiect corespunzator Intreprindere Individuala care se modrnizeaza. In urma verificarilor s-a constatat faptul ca solicitantul a creat conditii artificiale 
pentru a beneficia de sprijin ,si a obtinut astfel un avantaj ce contravine obiectivelor masurii.

8 312 M 01 12 7 01 00017 2012 9 20 DOTARE ATELIER 
PRODUCTIE TIPOGRAFICA SC TOICENI SRL ALBA

Comuna/Oras 
SASCIORI Sat 

SASCIORI
- - - - - - - - - - 56.666 0 48.166 0 8.500 540.090

Prin E3.4 s-au corelat prognozele cu piata de aprovizionare si desfacere. EG 7 - Din verificarea documentului 6.1 (20.020 lei +19.035 lei = 39.055 lei) se confirmă faptul ca 
suma totală înscrisa în aceste documente nu acoperă partea de cofinanţare privată din totalul valorii eligibile a proiectului (8500 euro * 4.611 lei = 39.193,5 lei). La 
verificarea punctului - 3.2. “Verificarea corectitudinii ratei de schimb. Rata de conversie intre euro si moneda nationala pentru Romania cea publicata de Banca Central 
Europeana pe internet” valoarea de 4.6110 lei este pentru data de 27.07.2012 nu pentru data de 30.07.2012. S-au facut in acest sens rectificari in CF si MJ si sau atasat 
dosarului administrative paginile cu modificarea resperctiva. EG 7 - Din verificarea documentului 6.1 (20.020 lei +19.035 lei = 39.055 lei) se confirmă faptul ca suma totală 
înscrisa în aceste documente nu acoperă partea de cofinanţare privată din totalul valorii eligibile a proiectului (8500 euro * 4.611 lei = 39.193,5 lei).

9 312 M 01 12 7 01 00021 2012 9 21 INFIINTARE COAFOR “SILVIU”

PĂDEAN SILVIU 
MARIAN “SILVIU” 
ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ

ALBA
Comuna/Oras 

PIANU Sat PIANU 
DE SUS

- - - - - - - - - - 16.645 0 11.650 0 4.995 551.740

S-au cerut informatii suplimentare pentru refacerea Devizului general si pe obiect conform HG 28/09.01.2008 (in mii lei)si a Anexelor C1-C5 corelat cu 2.7 precum si 
cap.2.7 Potentialii furnizori si Potentialii clienti . La EG 6 s-a bibat NU deoarece documentul incheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosinta asupra cladirii: contract 
de comodat pentru cladirea in care se va realiza investitia, trebuie sa fie incheiat pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare, in cazul in care 
proiectul se refera la dotarea/achizitionarea de echipamente/utilaje. Documentul prezentat de solocitant - contract de comodat nr. 3244 din 19 septembrie 2012, este 
incheiat pe o perioada nedeterminata si nu indeplineste acest criteriu de eligibilitate. Mai mult incetarea contractului se va face prin acordul partilor, denuntarea unilaterala 
de catre comodant sau comodatara, neexecutarea obligatilor asumate de comodatara si in caz de forta majora. Partile contractante stipuleaza ca in cazul denuntarii 
unilaterale a contractului de catre oricare dintre ele sa isi notifice una alteia intentia cu cel putin 30 (treizeci) zile inainte de data incetarii contractului. La EG 6 s-a bibat NU 
deoarece documentul incheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosinta asupra cladirii: contract de comodat pentru cladirea in care se va realiza investitia, trebuie sa 
fie incheiat pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare, in cazul in care proiectul se refera la dotarea/achizitionarea de echipamente/utilaje. 
Documentul prezentat de solocitant - contract de comodat nr. 3244 din 19 septembrie 2012, este incheiat pe o perioada nedeterminata si nu indeplineste acest criteriu de 
eligibilitate. Mai mult incetarea contractului se va face prin acordul partilor, denuntarea unilaterala de catre comodant sau comodatara, neexecutarea obligatilor asumate de 
comodatara si in caz de forta majora. Partile contractante stipuleaza ca in cazul denuntarii unilaterale a contractului de catre oricare dintre ele sa isi notifice una alteia 
intentia cu cel putin 30 (treizeci) zile inainte de data incetarii contractului. S-au cerut informatii suplimentare pentru refacerea Devizului general si pe obiect conform HG 
28/09.01.2008 La EG 6 s-a bibat NU deoarece documentul incheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosinta asupra cladirii: contract de comodat pentru cladirea in 
care se va realiza investitia, trebuie sa fie incheiat pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare, in cazul in care proiectul se refera la 
dotarea/achizitionarea de echipamente/utilaje.Documentul prezentat de solocitant - contract de comodat nr. 3244 din 19 septembrie 2012, este incheiat pe o perioada 
nedeterminata si nu indeplineste acest criteriu de eligibilitate. Mai mult incetarea contractului se va face prin acordul partilor, denuntarea unilaterala de catre comodant sau 
comodatara, neexecutarea obligatilor asumate de comodatara si in caz de forta majora. Partile contractante stipuleaza ca in cazul denuntarii unilaterale a contractului de 
catre oricare dintre ele sa isi notifice una alteia intentia cu cel putin 30 (treizeci) zile inainte de data incetarii contractului. La EG 6 s-a bibat NU deoarece documentul 
incheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosinta asupra cladirii: contract de comodat pentru cladirea in care se va realiza investitia, trebuie sa fie incheiat pe o 
perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare, in cazul in care proiectul se refera la dotarea/achizitionarea de echipamente/utilaje. Documentul 
prezentat de solocitant - contract de comodat nr. 3244 din 19 septembrie 2012, este incheiat pe o perioada nedeterminata si nu indeplineste acest criteriu de eligibilitate. 
Mai mult incetarea contractului se va face prin acordul partilor, denuntarea unilaterala de catre comodant sau comodatara, neexecutarea obligatilor asumate de comodatara 
si in caz de forta majora. Partile contractante stipuleaza ca in cazul denuntarii unilaterale a contractului de catre oricare dintre ele sa isi notifice una alteia intentia cu cel 
putin 30 (treizeci) zile inainte de data incetarii contractului.

10 312 M 01 12 7 01 00022 2012 9 21

ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
PENTRU ACTIVITEA DE 

PRODUCTIE A COMPANIEI 
VERDE-ON LEMN SRL

SC VERDE -ON 
LEMN SRL ALBA

Comuna/Oras 
PIANU Sat PIANU 

DE JOS
- - - - - - - - - - 198.082 0 168.369 0 29.713 720.109

In urma verificarilor s-a constatat faptul ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Asociatul unic KAMPHORST SEBASTIAN detine 95% iar SC VERDE ON 
LEMN SRL DETINE 5% din capital la SC AGROPARAISO MILK SRL. De asemenea asociatul unic KAMPHORST SEBASTIAN detine 5% iar APC KAMPHORST GMBH 
detine 95% din capital la SC AGRO PARAISO SEBES SRL. In urma verificarilor s-a constatat faptul ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Asociatul unic
KAMPHORST SEBASTIAN detine 95% iar SC VERDE ON LEMN SRL DETINE 5% din capital la SC AGROPARAISO MILK SRL. De asemenea asociatul unic 
KAMPHORST SEBASTIAN detine 5% iar APC KAMPHORST GMBH detine 95% din capital la SC AGRO PARAISO SEBES SRL.Declaratia privind incadrarea in 
categoria micro-intreprinderilor nu este semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, conform legii, aceasta fiind semnata de reprezentantul legal OTEL 
RALUCA LUCIA. Fisa masurii 312-Sunt cheltuieli eligibile activitatiile de procesare a lemnului incepand de la stadiul de cherestea -activitati neeligibile-prelucrarea primara
lemnului. Fisa masurii 312-Sunt cheltuieli eligibile activitatiile de procesare a lemnului incepand de la stadiul de cherestea -activitati neeligibile-prelucrarea primara a 
lemnului. Fisa masurii 312-Sunt cheltuieli eligibile activitatiile de procesare a lemnului incepand de la stadiul de cherestea -activitati neeligibile-prelucrarea primara a 
lemnului. Asociatul unic KAMPHORST SEBASTIAN detine 95% iar SC VERDE ON LEMN SRL DETINE 5% din capital la SC AGROPARAISO MILK SRL. De asemenea 
asociatul unic KAMPHORST SEBASTIAN detine 5% iar APC KAMPHORST GMBH detine 95% din capital la SC AGRO PARAISO SEBES SRL. Fisa masurii 312 -Sunt 
cheltuieli eligibile activitatiile de procesare a lemnului incepand de la stadiul de cherestea -activitati neeligibile-prelucrarea primara a lemnului. Asociatul unic KAMPHORST 
SEBASTIAN detine 95% iar SC VERDE ON LEMN SRL DETINE 5% din capital la SC AGROPARAISO MILK SRL. De asemenea asociatul unic KAMPHORST 
SEBASTIAN detine 5% iar APC KAMPHORST GMBH detine 95% din capital la SC AGRO PARAISO SEBES SRL Fisa masurii 312 -Sunt cheltuieli eligibile activitatiile de 
procesare a lemnului incepand de la stadiul de cherestea -activitati neeligibile-prelucrarea primara a lemnului.In urma verificarilor s-a constatat faptul ca solicitantul nu a 
declarat corect statutul intreprinderii. Asociatul unic KAMPHORST SEBASTIAN detine 95% iar SC VERDE ON LEMN SRL DETINE 5% din capital la SC AGROPARAISO 
MILK SRL. De asemenea asociatul unic KAMPHORST SEBASTIAN detine 5% iar APC KAMPHORST GMBH detine 95% din capital la SC AGRO PARAISO SEBES 
SRL.Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor nu este semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, conform legii, aceasta fiind 
semnata de reprezentantul legal OTEL RALUCA LUCIA.

11 312 M 01 12 7 01 00030 2012 9 24
ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE LA S.C. 

LUKDAV PRODUCTION S.R.L.

S.C.  LUKDAV 
PRODUCTION 

S.R.L.
ALBA

Comuna/Oras 
HOREA Sat 
MATISESTI

- - - - - - - - - - 234.150 0 199.027 0 35.123 919.136

Exista neconcordante intre cheltuielile propuse prin proiect in cadrul MJ si categoria cheltuielilor eligibile , deoarece conform Ghidului solicitantului pe M312 sunt eligibile 
investitiile in activitati de productie industriala a produselor lemnoase incepand de la stadiul de cherestea , ( ex. mobila).Investitia legata de prelucrarea primara a lemnului 
,pana la stadiul cherestea face parte din categoria investitiilor neeligibile. Exista neconcordante intre cheltuielile propuse prin proiect in cadrul MJ si categoria cheltuielilor 
eligibile deoarece conform Ghidului solicitantului pe masura 312 sunt eligibile investitiile in activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul 
de cherestea (ex. mobilă). Investiţiile legate de prelucrarea primară a lemnului până la stadiul de cherestea fac parte din categoria investiţiilor şi cheltuielilor neeligibile. Prin 
urmare suma trecuta in buget la capitoul 4 - 4.4 a fost trecuta pe neeligibil. Exista oferte nesemnate de ofertant. Exista neconcordante intre cheltuielile propuse prin proiect 
in cadrul MJ si categoria cheltuielilor eligibile deoarece conform Ghidului solicitantului pe masura 312 sunt eligibile investitiile in activităţi de procesare industrială a 
produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă). Investiţiile legate de prelucrarea primară a lemnului până la stadiul de cherestea fac parte din 
categoria investiţiilor şi cheltuielilor neeligibile. Prin urmare suma trecuta in buget la capitoul 4 - 4.4 a fost trecuta pe neeligibil.

12 312 C 01 12 7 01 00025 2012 9 24
CONSTRUIRE SI DOTARE 

HALA PENTRU PRODUCEREA 
DE PELETI

SC DUCOSEIO 
FOREST SRL ALBA

Comuna/Oras 
CIUGUD Sat 
DRAMBAR

- - - - - - - - - - 235.294 10.000 200.000 0 35.294 1.119.136

S-a bifat “ nu” la 1.1 deoarece solicitantul nu nu a completat corect Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderii (doc 11.3). La verificarea in 
sistemul online RECOM sw constata faptul ca asociatul unic doamna HAN COSMINA EVA , mai detine o cota de participare la profit si perdere de 50% in societatea SC 
HANUL ANCUTEI SRL, care activeaza pe aceiasi piata relevanta (cod CAEN 1610 – Taierea si rindeluirea lemnului) Astfel societatea SC DUCOSEIO FOREST SRL este 
intreprindere legata cu SC HANUL CODTRUTEI SRL prin intermediul persoanei fizice HAN COSMINA EVA ( Legea 346/2004) . Luaind in considerare nr. mediu de 
angajati ai SC HANUL CODRUTEI SRL si cifra de afaceri pe anul 2011 ( 16 salariati si 1628428 RON ) si faptul ca SC DUCOSEIO FOREST SRL SI SC HANUL 
CODRUTEI SRL sunt intreprinderi legate se constata ca SC DUCOSEIO FOREST SRL depaseste categoria de microintreprindere – 16 salariati . Prin urmare solicitantul 
nu a declarant corect statutul intreprinderii in doc 11.3. S-a bifat “ nu” la 1.1 deoarece solicitantul nu nu a completat corect Declaratia privind incadrarea intreprinderii in 
categoria microintreprinderii (doc 11.3). La verificarea in sistemul online RECOM sw constata faptul ca asociatul unic doamna HAN COSMINA EVA , mai detine o cota de 
participare la profit si perdere de 50% in societatea SC HANUL ANCUTEI SRL, care activeaza pe aceiasi piata relevanta (cod CAEN 1610 – Taierea si rindeluirea lemnului) 
Astfel societatea SC DUCOSEIO FOREST SRL este intreprindere legata cu SC HANUL CODTRUTEI SRL prin intermediul persoanei fizice HAN COSMINA EVA ( Legea 
346/2004) . Luaind in considerare nr. mediu de angajati ai SC HANUL CODRUTEI SRL si cifra de afaceri pe anul 2011 ( 16 salariati si 1628428 RON ) si faptul ca SC 
DUCOSEIO FOREST SRL SI SC HANUL CODRUTEI SRL sunt intreprinderi legate se constata ca SC DUCOSEIO FOREST SRL depaseste categoria de 
microintreprindere – 16 salariati . Prin urmare solicitantul nu a declarant corect statutul intreprinderii in doc 11.3. Proiectul este neeligibil deoarece solicitantul nu nu a 
completat corect Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderii (doc 11.3). La verificarea in sistemul online RECOM sw constata faptul ca 
asociatul unic doamna HAN COSMINA EVA , mai detine o cota de participare la profit si perdere de 50% in societatea SC HANUL ANCUTEI SRL, care activeaza pe 
aceiasi piata relevanta (cod CAEN 1610 – Taierea si rindeluirea lemnului) Astfel societatea SC DUCOSEIO SRL este intreprindere legata cu SC HANUL CODTRUTEI SRL 
prin intermediul persoanei fizice HAN COSMINA EVA ( Legea 346/2004) . Luaind in considerare nr. mediu de angajati ai SC HANUL CODRUTEI SRL si cifra de afaceri pe 
anul 2011 ( 16 salariati si 1628428 RON ) si faptul ca SC DUCOSEIO SRL SI SC HANUL CODRUTEI SRL sunt intreprinderi legate se constata ca SC DUCOSEIO SRL 
depaseste categoria de microintreprindere – 16 salariati . Prin urmare solicitantul nu a declarant corect statutul intreprinderii in doc 11.3. Proiectul este neeligibil deoarece 
solicitantul nu nu a completat corect Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderii (doc 11.3). La verificarea in sistemul online RECOM sw 
constata faptul ca asociatul unic doamna HAN COSMINA EVA , mai detine o cota de participare la profit si perdere de 50% in societatea SC HANUL ANCUTEI SRL, care 
activeaza pe aceiasi piata relevanta (cod CAEN 1610 – Taierea si rindeluirea lemnului) Astfel societatea SC DUCOSEIO SRL este intreprindere legata cu SC HANUL 
CODTRUTEI SRL prin intermediul persoanei fizice HAN COSMINA EVA ( Legea 346/2004) . Luaind in considerare nr. mediu de angajati ai SC HANUL CODRUTEI SRL s
cifra de afaceri pe anul 2011 ( 16 salariati si 1628428 RON ) si faptul ca SC DUCOSEIO SRL SI SC HANUL CODRUTEI SRL sunt intreprinderi legate se constata ca SC 
DUCOSEIO SRL depaseste categoria de microintreprindere – 16 salariati . Prin urmare solicitantul nu a declarant corect statutul intreprinderii in doc 11.3.
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13 312 M 01 12 7 01 00026 2012 9 24
ACHIZITIE UTILAJE DE 

CONSTRUCTIE PENTRU 
PREGATIREA TERENULUI

HANES 
MARILENA 
VERONICA

ALBA Comuna/Oras IGHIU 
Sat SARD - - - - - - - - - - 70.000 0 49.000 0 21.000 1.168.136

Solicitantul, desi are drept de folosinta asupra terenului pe o perioada de 15 ani – prin contract de comodat nr. 1428 din 20.09.2012 incheiat intre Sas Florin si Sas Eva in 
calitate de comodanti si Hanes Marinela Veronica in calitate de comodatara obiectul contractului fiind constituit din folosinta gratuita a unei suprafate de 120 mp teren 
extravilan cu destinatia parcare pentru utilaje din imobilul situat administrativ in extravilanul comunei Ighiu, sat Sard, FN, Inscris in Cartea Funciara nr. 80116 a comunei 
Ighiu nr. crt. A1 nr. cadastral/nr. topografic: 80116, teren extravilan, avand categoria de folosinta arabil in suprafata de 675 mp, parcela nu este departajata , fata de ceilalti 3 
solicitanti care au contract de comodat pe aceeasi parcela si care au cereri de finantare depuse in aceeasi sesiune (Craciun Valentin Vasile, SC Intersect Construct SRL, 
Farcas Ioana Alexandra). S-a bifat DA deoarece:Acelasi amplasament al proiectului de regaseste in mai multe proiecte (Farcas Ioana Alexandra, Hanes Marinela Veronica, 
SC Intersect Construct SRL, Craciun Valentin Vasile, Bocsa Sinziana Rodica, Stanca Petru Ioan, Rentea Utiu Maria Iustina) solicitantii incheind contract de comodat cu 
aceleasi persoane Sas Florin si Sas Eva.Proiectul este identic ca si conceptie, format , paginatie, furnizori, clienti cu proiectele depuse de solicitantii Craciun Valentin 
Vasile, Farcas Ioana Alexandra. Declaratia de microintreprindere nu este bifata la „tipul intreprinderii”.S-au identificat mai multe elemente comune cu alte proiecte fapt ce a 
condus la verificarea lor pentru identificarea unor legaturi. In urma verificarilor efectuate s-au identificat legaturi care conduc la complementaritatea investitiilor propuse 
deoarece investitiile se completeaza in cadrul unui flux tehnologic si anume:Solicitant Investitie propusaHanes Marinela Veronica Buldoexcavator cu brat standardSC 
Intersect Construct SRL Buldoexcavator, Kit bloturi, Kit flotanteCraciun Valentin Vasile MiniexcavatorBocsa Sinziana Rodica Miniincarcator frontalStanca Petru Ioan Cilindru 
compactorFarcas Ioana Alexandra BuldoexcavatorRentea Utiu Maria Iustina Excavator pe senileIn urma analizei efectuate s-a constatat faptul ca s-au creat conditii artific
pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. Acelasi amplasament al proiectului de regaseste in mai multe proiecte (Farcas 
Ioana Alexandra, Hanes Marinela Veronica, SC Intersect Construct SRL, Craciun Valentin Vasile, Bocsa Sinziana Rodica, Stanca Petru Ioan, Rentea Utiu Maria Iustina) 
solicitantii incheind contract de comodat cu aceleasi persoane Sas Florin si Sas Eva.Proiectul este identic ca si conceptie, format , paginatie, furnizori, clienti cu proiectele 
depuse de solicitantii Craciun Valentin Vasile, Farcas Ioana Alexandra. Declaratia de microintreprindere nu este bifata la „tipul intreprinderii”.S-au identificat mai multe 
elemente comune cu alte proiecte fapt ce a condus la verificarea lor pentru identificarea unor legaturi. In urma verificarilor efectuate s-au identificat legaturi care conduc la 
complementaritatea investitiilor propuse deoarece investitiile se completeaza in cadrul unui flux tehnologic si anume:Solicitant Investitie propusaHanes Marinela Veronica 
Buldoexcavator cu brat standardSC Intersect Construct SRL Buldoexcavator, Kit bloturi, Kit flotanteCraciun Valentin Vasile MiniexcavatorBocsa Sinziana Rodica 
Miniincarcator frontalStanca Petru Ioan Cilindru compactorFarcas Ioana Alexandra BuldoexcavatorRentea Utiu Maria Iustina Excavator pe senileIn urma analizei efectuate s-
a constatat faptul ca s-au creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii.

14 312 M 01 12 7 01 00033 2012 9 25
ACHIZITIE DE UTILAJE 

PENTRU ACTIVITATEA DE 
CONSTRUCTII 

DAN ANCA 
IONELA ALBA Comuna/Oras 

CIUGUD Sat LIMBA - - - - - - - - - - 70.000 0 49.000 0 21.000 1.217.136

LA PCT .1 S-A BIFAT NU DATORITA FAPTULUI CA IN URMA ANALIZARII SOLICITANTULUI IN PROGRAMUL RECOM A REZULTAT FAPTUL CA ACESTA ERA 
AUTORIZAT CA PFA IN MOMENTUL DEPUNERII CERERII DE FINANTARE , CU F017/698/2009 , IAR ULTERIOR A RADIAT ACEST PFA IN DATA DE 07.01.2013 , 
IN CONCLUZIE STATUTUL SOLICITANTULUI SE SCHIMBA IAR CEREREA DE FINANTARE SI DOCUMENTELE ANEXA DEVIN NULE , CEREREA FIIND 
NEELIGIBILA PENTRU LIPSA DOCUMENTE ( SITUATII FINANCIARE,CERTIFICAT CONSTATATOR,CERTIFICAT DE INREGISTRARE , ETC) SI PREZENTAREA 
DE DOCUMENTE INEXACTE. Conform ghidului solicitantului pentru accesarea MĂSURII 312 – „Sprijin pentru crearea şi dezvoltarea de micro-întreprinderi” versiunea 06 
din iulie 2012: „Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 312 sunt - Persoane fizice neînregistrate ca agenţi economici care se vor angaja că până la data 
semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată şi să funcţioneze ca microîntreprinderi, iar în situaţia în care, în urma 
autorizării, se modifică reprezentantul legal al proiectului, vor depune toate documentele ce demonstrează transferul dreptului de reprezentare pentru noua formă de 
organizare juridică, această modificare neafectând respectarea criteriilor de eligibilitate şi selecţie ale Cererii de finanţare. LA PCT .3 S-A BIFAT NU DATORITA FAPTULUI 
CA SOLICITANTUL A FOST AUTORIZAT CA PFA ( DIN 2009) IN MOMENTUL DEPUNERII CERERII DE FINANTARE TREBUIA SA PREZINTE DOC.16 
,,DECLARATIA CU PRIVIRE LA NEINCADRAREA IN CATEGORIA FIRME IN DIFICULTATE ,, LA PCT 6 S-A BIFAT NU ,DARITA FAPTULUI CA TOATE AVIZELE SI 
ACORDURILE NECESARE INVESTITIEI AU TITLUL GRESIT ,,ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU ACTIVITATEA DE CONSTRUCTII ,,IAR ACTIVITATEA DIN 
PROIECT ESTE ESTE LUCRARI DE PREGATIRE A TERENULUI. SOLICITANTUL A PREZENTAT 3 OFERTE PENTRU BULDOEXCAVATOR , DAR ACESTEA 
SUNT SEMNATE DE ELABORATOR MENTIONAM FAPTUL CA SOTUL SOLICITANTEI ,DANIOAN ESTE BENEFICIAR FEADR PRIN PROIECTUL 
C312M011070100039 , SC TRANSAGRO PROMOTION SRL, „INFIINTAREA MICROINTREPRINDERII S.C. TRANSAGRO PROMOTION S.R.L. PRIN DOTAREA CU 
ECHIPAMENTE PERFORMANTE SI UTILAJE PENTRU ACTIVITATEA MESTESUGAREASCA, IN COM. CIUGUD, LOC. LIMBA, JUD. ALBA” PROIECT PE CARE 
ULTERIOR LA CESIONAT LEGATURA DINTRE CEI DOI SOLICITANTI ESTE FAPTUL CA AU ACELASI SEDIU CIGUD ,SAT LIMBA ,NR.110A) ,ACELASI 
AMPLASAMENT (CONTRACTUL DE VANZARE CUMPARARE ESTE IDENTIC IN AMBELE PROIECTE )AU ACELASI DOMENIU DE ACTIVITATE (CAEN 4312) ,IAR 
UTILAJELE CE FAC OBIECTUL ACHIZITIILOR SUNT COMPLEMENTARE.

15 312 C 01 12 7 01 00034 2012 9 25
CONSTRUIRE SPATIU 
PRODUCTIE PENTRU 

ACTIVITATEA DE TIPARIRE

MONDO 
PRODUCTION 

SRL
ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat SARD - - - - - - - - - - 223.900 6.000 190.315 0 33.585 1.407.451

La punctul 1.1 Care este statutul solicitantului s-a bifat NU deoarece:La verificarea in RECOM s-au constatat urmatoarele:- La verificarea asociatului unic persoana fizica 
dupa CNP s-a constatat ca asociatul SC MONDO PRODUCTION SRL doamna BARNA MONICA METISA, mai este asociata in SC MONDO MEDIA SRL—in functiune cu 
o cota de participare de 80 %.Avand in vedere faptul ca in SC MONDO PRODUCTION SRL asociatul persoana fizica detine o cota de participare de 100% si in SC 
MONDO MEDIA SRL o cota de participare de 80 % si tinand cont de prevederile legislatiei nationale privind incadrarea in IMM-uri-legea 346/2004 se considera ca aceste 2 
societati sunt doua intreprinderi legate, 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. Prin proiect se solicita finantare nerambursabila pentru firma SC MONDO PRODUCTION SRL care are obiect principal de activitate principal aferent 
cont CAEN 1812 Alte activităţi de tipărire, iar firma SC MONDO MEDIA SRL are cod 7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate. Avand in vedere cele mentionate mai sus 
se constata ca, solicitantul SC MONDO PRODUCTION 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.Referiri la experienta profesionala a doamnei BARNA MONICA METISA in domeniul pentru care se solicita finantare se fac si in capitol 7.3 
unde unde este mentionat faptul ca reprezentantul legal al societatii a activat intr-o agentie de publicitate in perioada 2005-2012. S-a bifat NU la criteriul EG1 deoarece in 
Certificat de urbanism nr.199/29.08.2012 – la cap.I . Regim Juridic : drept de proprietate – proprietate privata – este mentionat numele vanzatorului terenului (Sas Florin 
Gabriel si Sas Eva). De asemenea in documentul mentionat se specifica si faptul ca terenul in suprafata de 1030 mp din totalul de 12000mp inscris in CF79608, avand 
dupa dezlipire CF 80118, nr. cad. 58/6, denumit lot 6, conform planului de amplasament si delimitare a imobilului, inregistrat in planul cadastral fara localizare certa (fapt 
mentionat si in Extras CF depus in Cererea de Finantare - Imobilul de sub A1 este inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar). 
Proiectul nu este eligibil deoarece nu este indeplinit punctul 1.1 si criteriul de eligibilitate EG1 deoarece - La punctul 1.1 Care este statutul solicitantului s-a bifat NU 
deoarece:La verificarea in RECOM s-au constatat urmatoarele:La verificarea asociatului unic persoana fizica dupa CNP s-a constatat ca asociatul SC MONDO 
PRODUCTION SRL doamna BARNA MONICA METISA, mai este asociata in SC MONDO MEDIA SRL—in functiune cu o cota de participare de 80 %.Avand in vedere 
faptul ca in SC MONDO PRODUCTION SRL asociatul persoana fizica detine o cota de participare de 100% si in SC MONDO MEDIA SRL o cota de participare de 80 % si 
tinand cont de prevederile legislatiei nationale privind incadrarea in IMM-uri-legea 346/2004 se considera ca aceste 2 societati sunt doua intreprinderi legate, 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. Prin proiect se solicita finantare 
nerambursabila pentru firma SC MONDO PRODUCTION SRL care are obiect principal de activitate principal aferent cont CAEN 1812 Alte activităţi de tipărire, iar firma SC 
MONDO MEDIA SRL are cod 7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate. Avand in vedere cele mentionate mai sus se constata ca, solicitantul SC MONDO PRODUCTION 
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.Referiri la experienta profesionala a 
doamnei BARNA MONICA METISA in domeniul pentru care se solicita finantare se fac si in capitol 7.3 unde unde este mentionat faptul ca reprezentantul legal al societatii 
a activat intr-o agentie de publicitate in perioada 2005-2012.- S-a bifat NU la criteriul EG1 deoarece in Certificat de urbanism nr.199/29.08.2012 – la cap.I . Regim Juridic : 
drept de proprietate – proprietate privata – este mentionat numele vanzatorului terenului (Sas Florin Gabriel si Sas Eva). De asemenea in documentul mentionat se specif
si faptul ca terenul in suprafata de 1030 mp din totalul de 12000mp inscris in CF79608, avand dupa dezlipire CF 80118, nr. cad. 58/6, denumit lot 6, conform planului de 
amplasament si delimitare a imobilului, inregistrat in planul cadastral fara localizare certa (fapt mentionat si in Extras CF depus in Cererea de Finantare - Imobilul de sub A1 
este inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar).

16 312 M 01 12 7 01 00031 2012 9 25 FABRICA DE REPERE 
STOMATOLOGICE

SC DESIGN 
DENTAL ALBA 

SRL
ALBA Comuna/Oras 

CIUGUD Sat LIMBA - - - - - - - - - - 99.987 0 84.988 0 14.999 1.492.439

SOLICITANTUL ,,SC DESIGN DENTAL ALBA SRL ,,ARE CA ASOCIAT UNIC PE DOAMNA NEGRUTIU MARIA CARE LA DATA DEPUNERII PROIECTULUI ERA 
ASOCIAT ( 50 %)SI LA ,, SC NE -DENT SRL,CU SEDIUL IN SPATIUL URBAN,,IAR AMBELE AU ACELASI DOMENIU DE ACTIVITATE ( CAEN 3250 ,,FABRICAREA 
DE DISPOZITIVE,APARATE SI INSTRUMENTE MEDICALE STOMATOLOGICE ,, ), IN CONSECINTA PROIECTUL ESTE NEELIGIBIL DIN URMATOARELE MOTIVE 
:- FIIND VORBA DE DOI ACTIONARI PERSOANE FIZICE LA ,, SC NE -DENT SRL ,, ( SOT SI SOTIE )CARE DETIN COTE EGALE DE CAPITAL 50 % CU 50 %, 
REGULA MAJORITATII INSEAMNA IN FAPT UNANIMITATE,IAR ACESTEA SUNT ASIMILATI ACTIONARILOR MAJORITARI .- CELE DOUA SOCIETATI SE 
CONSIDERA LEGATE DEOARECE ACTIONEAZA PE ACEEASI PIATA RELEVANTA (FABRICAREA DE DISPOZITIVE,APARATE SI INSTRUMENTE MEDICALE 
STOMATOLOGICE) , IAR DOC 11.3 ,,DECLARATIA PRIVIND INCADRAREA INTREPRINDERII IN CATEGORIA MICROINTREPRINDERII ,, NU ESTE CORECT 
COMPLETATA , SOCIETATEA CARE A DEPUS PROIECTUL NEFIIND AUTONOMA .- PENTRU CALCULUL NUMARULUI DE SALARIATI AU FOST FOLOSITE 
DATELE FINANCIARE PENTRU CEA DE A DOUA SOCIETATE (SC NE -DENT SRL )PENTRU ANUL 2011 , CU 10 SALARIATI CU CEI 4 DECLARATI PRIN 
PROIECT , IN TOTAL 14 IINAR SOCIETATEA A PIERDUT STATUTUL DE MICROINTREPRINDERE. AU FOST SOLICITATE INFORMATII SUPLIMENTARE NR.412 
/26.04.2013 PREZENTAND : 1.REFERITOR LA MJ - Corelare intre datele din MJ si prognoze ( B1 – B9 ) in ceea ce priveste datele inscrise la cap 2.6 ,, potentiali furnizori 
/ potentiali clienti ,, cu date reale privind valoarea cheltuielilor /veniturilor care sunt prinse in prognoze . - Deasemenea in cadrul MJ s-a completat tabelul DE LA CAP.1.4 ( 
teren + cladire , cu statutul juridic al acestora ). 2.. REFERITOR LA ,, ALTE DOCUMENTE ,,s-au prezentat situatiile financiare din anul anterior anului de depunere cererii 
de finantare a solicitantului FEADR ,pentru ,,NE - DENT SRL ,, ( bilant pentru ,,NE - DENT SRL ,,pentru anul 2011 ) si certificat constatator ORC ,,ACTUALIZAT Expertul 
a atasat extras din baza de date APDRP referitor la incadrarea in limita admisa a serviciilor de consultanta.
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INVESTITIE NOUA LA S.C. 
METALICO PLUS S.R.L. 

CUPRINZAND ACHIZITIE DE 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE 
PENTRU FABRICAREA DE 
STRUCTURI METALICE SI 

PARTI COMPONENTE

S.C. METALICO 
PLUS SR.L. ALBA Comuna/Oras 

CIUGUD Sat SEUSA - - - - - - - - - - 211.127 9.561 179.458 0 31.669 1.671.897

S-au solicitat informatii suplimentare nr.411 /26.04.2012 ,la care solicitantul a raspuns in termen prezentand :1 Oferta Terra , referitoare la incarcatorul 818 M semnata / 
stampilata de elaborator. 2.In cadrul MJ s-a specificat , ce fel de produse finite va realiza societatea , prin proiect ,conform activitatii caen 2511 Referitor la EG 2 s-a bifat ,, 
NU,,datorita faptului ca : Din analiza documentara a documentelor din CF si a celor din raspunsul la informatiile suplimentare ,a rezultat faptul ca proiectul nu respecta 
criteriul privind viabilitatea investitiei prin nejustificarea achizitiilor ce urmeaza a se realiza si activitatea de constructii metalice si parti componente care in mare parte se va 
desfasura la domiciliul clientului.( toate utilajele / echipamentele fiind mobile ,inclusiv sistemul fotovoltaic fiind mobil). Totodată există neconcordanţe dintre cheltuielile 
propuse in SF/MJ în raport cu nevoile reale ale investitiei. De exemplu: achizitii nejustificate in fluxul tehnologic al proiectului (utilaje si echipamente nejustificate din punct 
de vedere al capacitatilor si sortimentelor propuse prin proiect, panouri fotovoltaice nejustificate în derularea activităţii propuse prin proiect), etc . Prin proiect se doreste 
achizitionarea urmatoarelor utilaje / echipamente : incarctor manipulator pe roti cu graifer si placa magnetica ( necesar pentru descarcarea materiei prime ca tabla ,teava ,si 
cornier si transportarea acestuia la locul de taiere si asamblare ,transportarea elementelor semifabricate in cadrul incintei si incarcarea produsului finit in mijloace de 
transport ),aparat de sudura 2 buc ,polizor unghiular cu discuri -2 buc,motodebitator -2 buc ,sistem fotovoltaic autonom si mobil pentru energie electrica ( necesar pentru 
functionarea polizoarelor si a aparatelor de sudura ), dar mentionam ca, in urma informatiilor suplimentare solicitantul a specificat faptul ca produsul finit este alcatuit prin 
realizarea de diverse tipuri de usi si porti metalice ,garduri si imprejmuiri metalice ,adaposturi metalice si alte structuri de sustinere metalice pentru diverse echipamente si 
utilaje , ceea ce nu se poate realiza la domiciliul clientului,in acest caz nu se justifica operatiunea de incarcare in mijlocul de transport . In urma studierii documentare si a 
vizitei pe teren s-a constatat faptul ca solicitantul nu detine o hala de productie si spatii de manipulare si depozitare a materiei prime sau a produsului finit( solicitantul detine 
in folosinta doar curti betonate si constructii ca de exemplu trei spatii tip anexa din zidarie , improprii pentru desfasurarea acestei activitati prercum si o camera destinata 
biroului ) ,deasemenea solicitantul nu detine mijloace de transport , iar deplasarea incarcatorului manipulator pe roti cu graifer si placa magnetica in valoare de 194000 euro 
fara TVA , de la un punct de lucru la altul ,nu se justifica pentru cantitatile ce vor fi transportate in cadrul incintelor unde se lucreaza si ulterior descarcate ( tinand cont si de 
viteza de deplasare a utilajului 5-20 km /h si greutatea de 19,9 to ). S-au solicitat informatii suplimentare nr.411 /26.04.2012 ,la care solicitantul a raspuns in termen 
prezentand : Oferta Terra , referitoare la incarcatorul 818 M semnata / stampilata de elaborator. In concluzie ,solicitantul a prezentat trei oferte pentru bunuri si servicii a 
căror valoare este mai mare de 15000 Euro Proiectul este neeligibil datorita faptului ca nu se respecta criteriul EG 2 Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea 
investitiei,,

18 312 C 01 12 7 01 00039 2012 9 26 DOTARE LABORATOR 
PRODUCTIE SOFTWARE

SC VIALOGIX 
SRL ALBA

Comuna/Oras 
RADESTI Sat 

LEORINT
- - - - - - - - - - 199.500 18.800 139.650 0 59.850 1.811.547

In urma analizei RECOM ,a rezultat faptul ca asociatul unic BAIDOC ANDREI MARIUS mai detine un PFA si anume BAIDOC ANDREI MARIUS PFA cu domeniu de 
activitate caen 5829 ,,Activitati de editare a altor produse de software ,,si deasemenea mai este actionar cu 10 % la SC GARESSIO SRL din CLUJ ,care are activitate 
principala caen 6201 ,,Activitati de realizare a soft -ului la comanda . In concluzie , se considera ca solicitantul SC VIALOGICX SRL cu activitatea propusa prin proiect pe 
cod caen 6201,5821,5829,6202,6209,6311,6312 este intreprindere legata cu BAIDOC ANDREI MARIUS PFA care este in functiune sicare activeaza pe cod caen 5829 si 
ambele firme isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente,drept pentru care doc.11.3 ,,Declaratia privind incadrarea in 
categoria microintreprinderilor ...,, nu este corect completata intreprinderea nefiind autonoma ,drept urmare proiectul este neeligibil. Referitor la EG 1 si EG2 s-a bifat ,,NU ,, 
datorita faptului ca solicitantul SC VIALOGICX SRL are mentionat in cadrul MJ ca, eventualii clienti ai activitatilor desfasurate prin proiect sunt clienti internationali in 
proportie de 83 % cu pondere de venit de 1114200 ron ,si nu este indeplinit cu certitudine obiectivul specific al masurii ca de exemplu ,, cresterea si diversificarea serviciilor 
pentru populatia rurala prestate de catre microintreprinderi ,,sa fie realizat prin derularea proiectului . Deasemenea in cadrul achizitiilor propuse prin proiect se regasesc 
cheltuieli nejustificate Pentru servicii expertul a atasat extras din baza de date ,iar tarifele practicate se incadreaza in limita admisibila. Pentru bunuri solicitantul a prezentat 
trei oferte pentru bunuri si servicii a căror valoare este mai mare de 15000 Euro In concluzie , se considera ca solicitantul SC VIALOGICX SRL cu activitatea propusa prin 
proiect pe cod caen 6201,5821,5829,6202,6209,6311,6312 este intreprindere legata cu BAIDOC ANDREI MARIUS PFA care este in functiune si care activeaza pe cod 
caen 5829 si ambele firme isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente,drept pentru care doc.11.3 ,,Declaratia privind 
incadrarea in categoria microintreprinderilor ...,, nu este corect completata intreprinderea nefiind autonoma ,drept urmare proiectul este neeligibil. Proiectul este neeligibi 
,datorita urmatoarelor aspecte : - Se considera ca solicitantul SC VIALOGICS SRL cu activitatea propusa prin proiect pe cod caen 6201,5821,5829,6202,6209,6311,6312 
este intreprindere legata cu BAIDOC ANDREI MARIUS PFA care este in functiune sicare activeaza pe cod caen 5829 si ambele firme isi desfasoara activitatea sau o parte 
din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente,drept pentru care doc.11.3 ,,Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor ...,, nu este corect 
completata intreprinderea nefiind autonoma ,drept urmare proiectul este neeligibil. - Referitor la EG 1 si EG2 s-a bifat ,,NU ,, datorita faptului ca solicitantul SC VIALOGICX 
SRL are mentionat in cadrul MJ ca, eventualii clienti ai activitatilor desfasurate prin proiect sunt clienti internationali in proportie de 83 % cu pondere de venit de 1114200 
ron ,si nu este indeplinit cu certitudine obiectivul specific al masurii ca de exemplu ,, cresterea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre 
microintreprinderi ,,sa fie realizat prin derularea proiectului .

19 312 C 01 12 7 01 00047 2012 9 26

"INFIINTARE HALA DE 
PRODUCTIE PENTRU 

FABRICAREA PRODUSELOR 
DE UZ GOSPODARESC SI 

IGIENA SANITARA DIN 
HARTIE"

SC CROS PAPER 
SRL ALBA

Comuna/Oras 
SALISTEA Sat 

TARTARIA
- - - - - - - - - - 219.211 24.689 186.329 0 32.882 1.997.876

Pentru utilaj fabricare tuburi carton, utilaj fabricare prosoape hartie, utilaj fabricare role medicale, banzic taiere sunt prezentate oferte, pentru dotari si servicii este atasat 
extras din baza de date. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor 
măsurii.Societatile:SC CROS PAPER SRL si SC DANCE PAPER SRL au:1.Acelaşi titlu al proiectului:- SC CROS PAPER SRL "INFIINTARE HALA DE PRODUCTIE 
PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DE UZ GOSPODARESC SI IGIENA SANITARA DIN HARTIE"- SC DANCE PAPER SRL “INFIINTARE HALA DE PRODUCTIE 
PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DIN HARTIE"2.Acelasi cod CAEN 1722 la ambele societati.3.Acelaşi sediu social: com. Salistea, sat Tartaria, nr. 1344.Acelaşi 
amplasament, fost grajd de animale transformat in hala in care mai funtioneaza si SC L.G. GALA CONSTRUCT SRL:- SC CROS PAPER SRL com. Salistea, sat Tartaria, 
nr. 280 C- SC DANCE PAPER SRL com. Salistea, sat Tartaria, nr. 280 B. 5. Acelaşi consultant si proiectant la cele doua proiecte Bodea Ioan „APULUM” II si respectiv SC 
SCRET ART SRL.6. Contractul de vanzare cumparare este cu aceasi societate SC L.G. GALA CONSTRUCT SRL cu incheiere din aceasi data 26.07.2012.7. Raportul de 
expertiza tehnica intocmit de acelasi elaborator la data de 21.09.2012. 8. Extrasele de cont de la acesai banca – Banca Transilvaniei din data de 25.09.2012 pentru SC 
CROS PAPER SRL respectiv 26.09.2012 pentru - SC DANCE PAPER SRL.9. Certificatele de atestare fiscala eliberate la acesi data 05.09.2012.10. Notificarea DSVSA 
eliberata la aceasi data 31.08.2012.11. Certificatele de inregistrare ORC sunt eliberate in acesi data 24.07.2012.12. Declaratiile solicitantilor (doc. 11.2,11.3, 16, 17, ) au 
aceasi data.13. Depunerea Cererii de finantarein data de 26.09.2012 pentru SC CROS PAPER SRL si 27.09.2012SC DANCE PAPER SRL Solicitantul a creat condiţii 
artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Societatile:SC CROS PAPER SRL si SC DANCE 
PAPER SRL au:1.Acelaşi titlu al proiectului:- SC CROS PAPER SRL "INFIINTARE HALA DE PRODUCTIE PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DE UZ 
GOSPODARESC SI IGIENA SANITARA DIN HARTIE"- SC DANCE PAPER SRL “INFIINTARE HALA DE PRODUCTIE PENTRU FABRICAREA PRODUSELOR DIN 
HARTIE"2.Acelasi cod CAEN 1722 la ambele societati.3.Acelaşi sediu social: com. Salistea, sat Tartaria, nr. 1344.Acelaşi amplasament, fost grajd de animale transformat 
in hala in care mai funtioneaza si SC L.G. GALA CONSTRUCT SRL:- SC CROS PAPER SRL com. Salistea, sat Tartaria, nr. 280 C- SC DANCE PAPER SRL com. 
Salistea, sat Tartaria, nr. 280 B. 5. Acelaşi consultant si proiectant la cele doua proiecte Bodea Ioan „APULUM” II si respectiv SC SCRET ART SRL.6. Contractul de 
vanzare cumparare este cu aceasi societate SC L.G. GALA CONSTRUCT SRL cu incheiere din aceasi data 26.07.2012.7. Raportul de expertiza tehnica intocmit de acela
elaborator la data de 21.09.2012. 8. Extrasele de cont de la acesai banca – Banca Transilvaniei din data de 25.09.2012 pentru SC CROS PAPER SRL respectiv 
26.09.2012 pentru - SC DANCE PAPER SRL.9. Certificatele de atestare fiscala eliberate la acesi data 05.09.2012.10. Notificarea DSVSA eliberata la aceasi data 
31.08.2012.11. Certificatele de inregistrare ORC sunt eliberate in acesi data 24.07.2012.12. Declaratiile solicitantilor (doc. 11.2,11.3, 16, 17, ) au aceasi data.13. Depunere
Cererii de finantarein data de 26.09.2012 pentru SC CROS PAPER SRL si 27.09.2012SC DANCE PAPER SRL
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ACHIZITIONAREA DE UTILAJE 
IN VEDEREA PRODUCERII 
OALELOR ARTIZANALE DE 

LUT

S.C. IERO BRICK 
S.R.L. ALBA

Comuna/Oras 
GALDA DE JOS Sat 

OIEJDEA
- - - - - - - - - - 208.740 0 177.429 0 31.311 2.175.305

Referitor la punctul 1.1 s-a bibat cu ,,NU", deoarece Tipul intreprinderii nu corespunde cu cel indicat in Declaratia privin incadrarea microintreprinderii.Referitor la punctul 
1.2 solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in declaratia F , din CF , ( pct. 3 ), privind corectitudinea declaratiilor si anume : - la Declaratia privind 
incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii ( pag.126) , la paragraful ,, Tipul intreprinderii " , s-a bifat ca - intreprindere autonoma - iar din analiza 
serviciului online RECOM , al Oficiului National al Registrul Comertului , rezulta ca la intreprinderile SC IERO BRIC SRL si SC MAGIC BUSINESS SRL exista aclasi 
actionar majoritar , respectiv MATARINGA ADRIAN , cu activitati in acelasi domeniu - COD CAEN 2332 , intreprindeile fiind considerate -legate si nu autonome. In acest 
sens s-au depus informatiile extinse furnizate de Oficiul National al Registrului Comertului. Proiectul a fost declarat neeligibil deoarece in urma verificarilor s-a constatat ca 
solicitantul nu a declarat corect statutul solicititantului in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii . Intreprinderea nu este 
intreprindere autonoma , avand acelasi actionar majoritar la mai multe firme , cu acelasi cod CAEN 2332.

21 312 M 01 12 7 01 00048 2012 9 26

ACHIZITII UTILAJE PENTRU 
FABRICAREA CIORAPILOR SI 

ARTICOLELOR DE 
GALANTERIE

CĂMĂRĂŞAN 
LIDIA ALBA

Comuna/Oras 
RADESTI Sat 

RADESTI
- - - - - - - - - - 234.442 0 199.275 0 35.167 2.374.580

Referitor la EG1si EG6 s-a bifat ,, NU,,deoarece ,solicitantul detine in folosinta ( contract de inchiriere nr.1646 /30.08.2012 ) pentru realizarea activitatii de productie un 
spatiu in suprafata de 64 mp ,format dintr-o incapere cu acces din holul interior al cladirii ,dar locatorul SC HORTICOLA SRL are acest spatiu ipotecat in favoarea BRD 
Agentia Aiud ( 148000 ron,plus dobanzi , cheltuieli ,penalitati,daune interese ,celelalte obligatii )inca din anul 2007 , cu interdictie de instrainare ,grevare ,dezmembrare 
,demolare .In concluzie terenul este ipotecat de catre proprietar inainte de a perfecta contractul de inchiriere catre locatar CAMARASAN LIDIA pentru perioada de 11 ani. 
Referitor la EG 1 s-a bifat ,,NU,,datorita faptului ca prin proiect se doreste realizarea ca produs finit de ciorapi de diverse sortimente ca: ciorap pantalon,3/4,1/2 si colanti ( 
asa cum este si in prognozele anexa ) iar fluxul tehnologic nu poate fi realizat doar cu 10 masini de tricotat si un compresor .Din descrierea MJ rezulta faptul ca , aceste 
masini / echipamente se folosesc doar la etapa de obtinere a tuburilor de ciorapi cu model sau simpli ,iar urmatoarele etape descrise in cadrul proiectului ca : prefixare 
,uscare ,coasere , vopsire ,calcare ,ambalare etc , care participa la realizarea produsului finit , nu se vor desfasura in cadrul intreprinderii nou infiintate .( are nu detine alte 
masini / echipamente ,conform descrierii ) Referitor la EG 4 s-a bifat ,,DA ,,dar in cadrul ,,declaratiei ca va urma un curs de pregatire profesionala ,, nu se regaseste faptul 
ca acest curs , in acord cu activitatea propusa prin proiect Pentru servicii tarifele se regasesc in baza de date si solicitantul a prezentat acest extras. Pentru bunuri 
solicitantul a prezentat trei oferte pentru bunuri si servicii a căror valoare este mai mare de 15000 Euro Proiectul este neeligibil datorita faptului ca :-Terenul unde este 
ipotecat de catre proprietar inainte de a perfecta contractul de inchiriere catre locatar CAMARASAN LIDIA pentru perioada de 11 ani.-datorita faptului ca prin proiect se 
doreste realizarea ca produs finit de ciorapi de diverse sortimente ca: ciorap pantalon,3/4,1/2 si colanti ( asa cum este si in prognozele anexa ) iar fluxul tehnologic nu poate 
fi realizat doar cu 10 masini de tricotat si un compresor
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22 312 C 01 12 7 01 00054 2012 9 27

INVESTITIE NOUA LA S.C. 
ALBANI DESIGN S.R.L. 

CUPRINZAND ACHIZITIE DE 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE 
PENTRU FABRICAREA DE 

MOBILIER

S.C. ALBANI 
DESIGN S.R.L. ALBA

Comuna/Oras 
GALDA DE JOS Sat 

GALDA DE JOS
- - - - - - - - - - 232.860 6.932 197.931 0 34.929 2.572.511

Utilitatiile ( apa , drum de acces , , curent electric incalzire si instalatii de uscare ), la verificarea pe teren , sant folosite in comun cu SC ALBANI FOREX SRL , firma care 
are aceeasi locatie ( incinta ) cu SC SC ALBANI DESIGN SRL .La data verificarii pe teren , hala destinata activitatii SC ALBANI DESIGN SRL este ocupata de 
echipamente de prelucrare a produselor din lemn , aflate in lucru . Activitiile celor doua firme , SC ALBANI DESIGN SRL si SC ALBANI FOREX SRL sant complementare 
respectiv 3109( fabricare mobila ) si 1610 ( taierea si rindeluirea lemnului). Toate aceste constatari duc la concluzia crearii de conditii artificiale si proiectul este considerat 
neeligibil . Utilitatiile ( apa , drum de acces , , curent electric incalzire si instalatii de uscare ), la verificarea pe teren , sant folosite in comun cu SC ALBANI FOREX SRL , 
firma care are aceeasi locatie ( incinta ) cu SC SC ALBANI DESIGN SRL .La data verificarii pe teren , hala destinata activitatii SC ALBANI DESIGN SRL este ocupata de 
echipamente de prelucrare a produselor din lemn , aflate in lucru . Activitiile celor doua firme , SC ALBANI DESIGN SRL si SC ALBANI FOREX SRL sant complementare 
respectiv 3109( fabricare mobila ) si 1610 ( taierea si rindeluirea lemnului). Toate aceste constatari duc la concluzia crearii de conditii artificiale si proiectul este considerat 
neeligibil . - ofertele nu sant semnate de ofertanti Utilitatiile ( apa , drum de acces , , curent electric incalzire si instalatii de uscare ), la verificarea pe teren , sant folosite in 
comun cu SC ALBANI FOREX SRL , firma care are aceeasi locatie ( incinta ) cu SC ALBANI DESIGN SRL .La data verificarii pe teren , hala destinata activitatii SC 
ALBANI DESIGN SRL este ocupata de echipamente de prelucrare a produselor din lemn , aflate in lucru . Activitiile celor doua firme , SC ALBANI DESIGN SRL si SC 
ALBANI FORESRL sant complementare , respectiv 3109( fabricare mobila ) si 1610 ( taierea si rindeluirea lemnului). Reprezentantul legal si Administratorul firmei SC 
ALBANI DESIGN SRL detine actiuni si la SC ALBANI FOREX SRL ( cu activitate complementara )si la SC ALBANI FURNITURE SRL , cu acelasi sediu social , in 
localitatea Galda de Jos , jud. Alba . Utilitatiile ( apa , drum de acces , , curent electric incalzire si instalatii de uscare ), la verificarea pe teren , sant folosite in comun cu SC 
ALBANI FOREX SRL , firma care are aceeasi locatie ( incinta ) cu SC ALBANI DESIGN SRL .La data verificarii pe teren , hala destinata activitatii SC ALBANI DESIGN 
SRL este ocupata de echipamente de prelucrare a produselor din lemn , aflate in lucru . Activitiile celor doua firme , SC ALBANI DESIGN SRL si SC ALBANI FORESRL 
sant complementare , respectiv 3109( fabricare mobila ) si 1610 ( taierea si rindeluirea lemnului). Reprezentantul legal si Administratorul firmei SC ALBANI DESIGN SRL 
detine actiuni si la SC ALBANI FOREX SRL ( cu activitate complementara )si la SC ALBANI FURNITURE SRL , cu acelasi sediu social , in localitatea Galda de Jos , jud. 
Alba . Toate aceste elemente duc la concluzie ca proiectul esta neeligibil .

23 312 M 01 12 7 01 00074 2012 9 27 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
PRELUCRAREA LEMNULUI

STEF RADU 
NICOLAE " 

FOREST" PFA
ALBA

Comuna/Oras DAIA 
ROMANA Sat DAIA 

ROMANA
- - - - - - - - - - 24.583 0 93.148 0 17.500 2.665.659

S-au cerut informatii suplimentare privind refacerea Planului financiar din cadrul Bugetului ,Extras CF pe solicitant si un plan de amplasare al utilajelor S-au cerut informatii 
suplimentare privind refacerea Planului financiar din cadrul Bugetului ,Extras CF pe solicitant si un plan de amplasare al utilajelor Nu s-au gasit inregistrari in ONRC atat 
pt.solicitant cat si pt.administrator ca fiind actionari in mai multe firme solicitante de finantare nerambursabila. Nu s-au gasit inregistrari in ONRC atat pt.solicitant cat si 
pt.administrator ca fiind actionari in mai multe firme solicitante de finantare nerambursabila. In urma prezentarii informatiilor suplimentare s-a ajuns la concluzia ca acestea 
nu sunt relevante pentru proiect deoarece suprafata de constructie de 50 mp reprezinta cota de 4/8 din intregul ei. In acest caz cei 4 proprietari au o cota fiecare de 1/4 din 
suprafata fara ca aceasta sa fie iesita din indiviziune, necunoscandu-se proprietatea fiecaruia. Nu s-a prezentat un plan de amplasare a utilajelor in cladirea respectiva. In 
aceste conditii investitia nu poate functiona independent. In urma prezentarii informatiilor suplimentare s-a ajuns la concluzia ca acestea nu sunt relevante pentru proiect 
deoarece suprafata de constructie de 50 mp reprezinta cota de 4/8 din intregul ei. In acest caz cei 4 proprietari au o cota fiecare de 1/4 din suprafata fara ca aceasta sa fie 
iesita din indiviziune, necunoscandu-se proprietatea fiecaruia. Nu s-a prezentat un plan de amplasare a utilajelor in cladirea respectiva. In aceste conditii investitia nu poate 
functiona independent.

24 312 C 01 12 7 01 00068 2012 9 27
CONSTRUIRE SPATIU  DE 
PRODUCTIE SI INFIINTARE 

LINIE TAMPLARIE

SC CERES 
WOODCRAFT  

SRL
ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat SARD - - - - - - - - - - 219.500 24.000 186.575 0 32.925 2.852.234

11.3 Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor - nu este respectata, intrucat:HRIBAL CLAUDIU-IOSIF este actionar unic si administrator 
SC CERES WOODCRAFT SRL, cod CAEN principal1624 - fabricarea ambalajelor din lemn, pentru care a depus pe masura 312 cererea de finantare cu 
nr.F312C011270100068/27.09.2012, cu un numar de 8 salariati .Din verificarile efectuate in RECOM, a rezultat:HRIBAL CLAUDIU-IOSIF este actionar cu 13% la SC 
AGRO HELAU RECOLTA TRANSILVANIA SRL, cod CAEN principal 4611 - Iintermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materi prime textile si cu 
semifabricate. La sfarsitul anului 2012 SC AGRO HELAU RECOLTA TRANSILVANIA SRL are un numar de 1 salariat.HRIBAL CLAUDIU-IOSIF este actionar si la 1.SC 
CERES SEEDS SRL, cu 25%, cod CAEN principal 4611 - Iintermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materi prime textile si cu semifabricate, impreuna
cu MURESAN MARIUS, cu 25% si ANGHEL HORATIU cu 50%. La sfarsitul anului 2012 SC CERES SEEDS SRL are un numar de 0 salariati;2.SC CERES SERVICES 
SRL, CU 10%, cod CAEN principal 5210 - depozitari, impreuna cu HRIBAL PAUL-LUCIAN, cu 10%, ANGHEL HORATIU cu 70% si POPESCU MIHAI-IOAN cu 10%.La 
sfarsitul anului 2012 SC CERES SERVICES SRL are un numar de 1 salariat.Inurma verificarilor efectuate, rezulta ca HRIBAL CLAUDIU-IOSIF nu a respectat 
corectitudinea declaratiei pe proprie raspundere, respectiv documentul 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor, astfel SC CERES 
WOODCRAFT SRL a fost declarata intreprindere autonoma, in realitate este intreprindere legata cu SC AGRO HELAU RECOLTA TRANSILVANIA SRL, SC CERES 
SEEDS SRL si SC CERES SERVICES SRL, drept pentru care cererea de finantare este neeligibilaVerificarea s-a efectuat in baza Instrucţiunii de lucru nr. 221 de 
modificare a Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru proiectele de investiţii M121, M123, Schema N578/2009, M312, 
Formulare, Fişa de verificare specifică a eligibilității E3.1, cod manual M01- 02: M312 - a fost detaliat punctul 6 din fisa E3.1 referitor la crearea de condiții artificiale cu 
indicatori specifici de verificare, a fost detaliată verificarea eligibilității solicitantului pentru încadrarea în categoria solicitanților eligibili – microîntreprindere, a fost detaliată 
verificarea acţionarului/asociatului majoritar/i al/ai solicitantului, inclusiv pentru persoane fizice. Intrucat beneficiarul a fost declarat neeligibil,toate celelalte criterii de 
eligibilitate se considera neindeplinite. Studiul de fezabilitate1.Sistemul de panouri fotovoltaice, in valoare de 24.000 euro este cheltuiala neeligibila, intrucat nu participa in 
mod direct la fluxul tehnologic, avand in vedere ca la cap.3.4 Caracteristicile principale ale constructiilor, din studiul de fezabilitate, se afirma ca energia electrica este 
existenta in zona si viitoare investitie va avea bransament propriu de la firida aflata la parterul cladirii.2.Cap.7.2 - estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea 
investitiei, repartizata un maistru, 4 muncitori productie, 2 manipulanti, 1 operator ambalare livrare nu corespunde cu explicatia de la prognoza veniturilor si cheltuielilor cap 
1.2 - repartizata un maistru, 5 muncitori productie, 1 manipulant, 1 operator ambalare livrare.11.3 Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria 
microintreprinderilor - nu este respectata, intrucat:HRIBAL CLAUDIU-IOSIF este actionar unic si administrator al SC CERES WOODCRAFT SRL, cod CAEN principal1624
- fabricarea ambalajelor din lemn, pentru care a depus pe masura 312 cererea de finantare cu nr.F312C011270100068/27.09.2012, cu un numar de 8 salariati .Din 
verificarile efectuate in RECOM, a rezultat:HRIBAL CLAUDIU-IOSIF este actionar cu 13% la SC AGRO HELAU RECOLTA TRANSILVANIA SRL, cod CAEN principal 
4611 - Iintermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materi prime textile si cu semifabricate. La sfarsitul anului 2012 SC AGRO HELAU RECOLTA 
TRANSILVANIA SRL are un numar de 1 salariat.HRIBAL CLAUDIU-IOSIF este actionar si la 1.SC CERES SEEDS SRL, cu 25%, cod CAEN principal 4611 - Iintermedieri 
in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materi prime textile si cu semifabricate, impreuna cu MURESAN MARIUS, cu 25% si ANGHEL HORATIU cu 50%. La 
sfarsitul anului 2012 SC CERES SEEDS SRL are un numar de 0 salariati;2.SC CERES SERVICES SRL, CU 10%, cod CAEN principal 5210 - depozitari, impreuna cu 
HRIBAL PAUL-LUCIAN, cu 10%, ANGHEL HORATIU cu 70% si POPESCU MIHAI-IOAN cu 10%.La sfarsitul anului 2012 SC CERES SERVICES SRL are un numar de 
1 salariat.Inurma verificarilor efectuate, rezulta ca HRIBAL CLAUDIU-IOSIF nu a respectat corectitudinea declaratiei pe proprie raspundere, respectiv documentul 11.3 
Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor, astfel SC CERES WOODCRAFT SRL a fost declarata intreprindere autonoma, in realitate este intreprindere 
legata cu SC AGRO HELAU RECOLTA TRANSILVANIA SRL, SC CERES SEEDS SRL si SC CERES SERVICES SRL, drept pentru care cererea de finantare este 
neeligibilaVerificarea s-a efectuat in baza Instrucţiunii de lucru nr. 221 de modificare a Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru 
proiectele de investiţii M121, M123, Schema N578/2009, M312, Formulare, Fişa de verificare specifică a eligibilității E3.1, cod manual M01- 02: M312 - a fost detaliat 
punctul 6 din fisa E3.1 referitor la crearea de condiții artificiale cu indicatori specifici de verificare, a fost detaliată verificarea eligibilității solicitantului pentru încadrarea în 
categoria solicitanților eligibili – microîntreprindere, a fost detaliată verificarea acţionarului/asociatului majoritar/i al/ai solicitantului, inclusiv pentru persoane fizice.
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25 312 C 01 12 7 01 00073 2012 9 27
CONSTRUIRE SPATIU  

PRODUCTIE SI INFIINTARE 
LINIE PRODUCTIE FERESTRE

SC SISTEM 
TERMOPAN PVC  

SRL
ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat SARD - - - - - - - - - - 220.000 24.000 187.000 0 33.000 3.039.234

Pct.1, 1.3, 1.4, 1.5: 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 Masura 312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1 , cod manual M01-02, versiunea consolidata 07, aprobata prin 
OMADR nr.29/25.02.2013.S-a procedat la verificarea solicitantului si asociatilor/actionarilor acestuia, prin serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului 
Comertului.Pentru a proba verificarile efectuate s-au atasat printu-ri din RECOM, Baza de date FEADR/SAPARD si Document 16. Pct.1, 1.3, 1.4, 1.5: 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 
Masura 312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1 , cod manual M01-02, versiunea consolidata 07, aprobata prin OMADR nr.29/25.02.2013.S-a 
procedat la verificarea solicitantului si asociatilor/actionarilor acestuia, prin serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului.Pentru a proba verificarile 
efectuate s-au atasat printu-ri din RECOM, Baza de date FEADR/SAPARD si Document 16. EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei s-au bifat dupa 
primirea raspunsului solicitantului la informatiile suplimentare. Pentru respectarea criteriului de eligibilitate "Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei" s-au 
verificat cele doua conditii cumulate prevazute in Manualul de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Fisa de verificare 
eligibilitate E3.1 – M 312 Cod manual: M 01 – 02 Versiunea 06, astfel:o Rezultatul din exploatare din bilantul anului precedent depunerii proiectului – NU ESTE CAZUL;o 
Indicatorii economico-financiari prezenteti in studiul de fezabilitate trebuie sa se incadreze in limitele mentionate. Pentru aceasta expertul completeaza matricea de evaluare 
a viabilitatii economice a proiectului Anexa B (persoane juridice);Avand in vedere:o Raspunsul la informatiile suplimentare sunt insuficiente, respectiv completarea punctului 
2.2 potentialii furnizori si potentialii clienti care contin date neconcludente;o Prognozele sunt intocmite avand la baza informatii, nesustenabile, nefundamentate in scopul de 
a se incadra in indicatorii financiari care sa releve sustenabilitatea si viabilitatea investitiei. Nu s-au detaliat prezumtiile care au stat la baza realizarii previzionarii, modul in 
care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala.Veniturile si cheltuielile nu sunt justificate astfel indicatorii nu pot fi verificati.Investitia propusa prin proiect nu 
indeplineste criteriul de eligibilitate. EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei s-au bifat dupa primirea raspunsului solicitantului la informatiile 
suplimentare. Pentru respectarea criteriului de eligibilitate "Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei" s-au verificat cele doua conditii cumulate prevazute in 
Manualul de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Fisa de verificare eligibilitate E3.1 – M 312 Cod manual: M 01 – 02 
Versiunea 06, astfel:o Rezultatul din exploatare din bilantul anului precedent depunerii proiectului – NU ESTE CAZUL;o Indicatorii economico-financiari prezenteti in studiul 
de fezabilitate trebuie sa se incadreze in limitele mentionate. Pentru aceasta expertul completeaza matricea de evaluare a viabilitatii economice a proiectului Anexa B 
(persoane juridice);Avand in vedere:o Raspunsul la informatiile suplimentare sunt insuficiente, respectiv completarea punctului 2.2 potentialii furnizori si potentialii clienti 
care contin date neconcludente;o Prognozele sunt intocmite avand la baza informatii, nesustenabile, nefundamentate in scopul de a se incadra in indicatorii financiari care 
sa releve sustenabilitatea si viabilitatea investitiei. Nu s-au detaliat prezumtiile care au stat la baza realizarii previzionarii, modul in care au fost previzionate fiecare categorie 
de cheltuiala.Veniturile si cheltuielile nu sunt justificate astfel indicatorii nu pot fi verificati.Investitia propusa prin proiect nu indeplineste criteriul de eligibilitate. EG2– 
Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei s-au bifat dupa primirea raspunsului solicitantului la informatiile suplimentare. Pentru respectarea criteriului de 
eligibilitate "Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei" s-au verificat cele doua conditii cumulate prevazute in Manualul de procedura pentru evaluarea si 
selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Fisa de verificare eligibilitate E3.1 – M 312 Cod manual: M 01 – 02 Versiunea 06, astfel:o Rezultatul din 
exploatare din bilantul anului precedent depunerii proiectului – NU ESTE CAZUL;o Indicatorii economico-financiari prezenteti in studiul de fezabilitate trebuie sa se 
incadreze in limitele mentionate. Pentru aceasta expertul completeaza matricea de evaluare a viabilitatii economice a proiectului Anexa B (persoane juridice);Avand in 
vedere:o Raspunsul la informatiile suplimentare sunt insuficiente, respectiv completarea punctului 2.2 potentialii furnizori si potentialii clienti care contin date 
neconcludente;o Prognozele sunt intocmite avand la baza informatii, nesustenabile, nefundamentate in scopul de a se incadra in indicatorii financiari care sa releve 
sustenabilitatea si viabilitatea investitiei. Nu s-au detaliat prezumtiile care au stat la baza realizarii previzionarii, modul in care au fost previzionate fiecare categorie de 
cheltuiala.Veniturile si cheltuielile nu sunt justificate astfel indicatorii nu pot fi verificati.Investitia propusa prin proiect nu indeplineste criteriul de eligibilitate. EG2– 
Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei s-au bifat dupa primirea raspunsului solicitantului la informatiile suplimentare. Pentru respectarea criteriului de 
eligibilitate "Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei" s-au verificat cele doua conditii cumulate prevazute in Manualul de procedura pentru evaluarea si 
selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Fisa de verificare eligibilitate E3.1 – M 312 Cod manual: M 01 – 02 Versiunea 06, astfel:o Rezultatul din 
exploatare din bilantul anului precedent depunerii proiectului – NU ESTE CAZUL;o Indicatorii economico-financiari prezenteti in studiul de fezabilitate trebuie sa se 
incadreze in limitele mentionate Pentru aceasta expertul completeaza matricea de evaluare a viabilitatii economice a proiectului Anexa B (persoane juridice);Avand

26 312 M 01 12 7 01 00058 2012 9 27
ACHIZIŢIE DE UTILAJE 
PENTRU LUCRĂRI DE 

PREGĂTIRE A TERENULUI

SC INTERSECT 
CONSTRUCT 

SRL
ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat SARD - - - - - - - - - - 74.972 0 52.480 0 22.492 3.091.714

Solicitantul desi are drept de folosinta asupra terenului pe o perioada de 15 ani – prin contract de comodat nr. 1427 din 20.09.2012 incheiat intre Sas Florin si Sas Eva in 
calitate de comodanti si SC Intersect Construct SRL in calitate de comodatar obiectul contractului fiind constituit din folosinta gratuita a unei suprafate de 100 mp teren 
extravilan cu destinatia parcare pentru utilaje din imobilul situat administrativ in extravilanul comunei Ighiu, sat Sard, FN, Inscris in Cartea Funciara nr. 80116 a comunei 
Ighiu nr. crt. A1 nr. cadastral/nr. topografic: 80116, teren extravilan, avand categoria de folosinta arabil in suprafata de 675 mp, parcela nu este departajata , fata de ceilalti 3 
solicitanti care au contract de comodat pe aceeasi parcela si care au cereri de finantare depuse in aceeasi sesiune (Craciun Valentin Vasile, Farcas Ioana Alexandra, Hanes 
Marinela Veronica). S-a bifat DA deoarece:Acelasi amplasament al proiectului de regaseste in mai multe proiecte (Farcas Ioana Alexandra, Hanes Marinela Veronica, SC 
Intersect Construct SRL, Craciun Valentin Vasile, Bocsa Sinziana Rodica, Stanca Petru Ioan, Rentea Utiu Maria Iustina) solicitantii incheind contract de comodat cu 
aceleasi persoane Sas Florin si Sas Eva fapt ce a condus la verificarea proiectelor respective pentru identificarea unor legaturi. In urma verificarilor efectuate s-au identificat 
legaturi care conduc la complementaritatea investitiilor propuse deoarece investitiile se completeaza in cadrul unui flux tehnologic si anume:Solicitant Investitie 
propusaHanes Marinela Veronica Buldoexcavator cu brat standardSC Intersect Construct SRL Buldoexcavator, Kit bloturi, Kit flotanteCraciun Valentin Vasile 
MiniexcavatorBocsa Sinziana Rodica Miniincarcator frontalStanca Petru Ioan Cilindru compactorFarcas Ioana Alexandra BuldoexcavatorRentea Utiu Maria Iustina Excavator 
pe senileIn urma analizei efectuate s-a constatat faptul ca s-au creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor 
masurii. Acelasi amplasament al proiectului de regaseste in mai multe proiecte (Farcas Ioana Alexandra, Hanes Marinela Veronica, SC Intersect Construct SRL, Craciun 
Valentin Vasile, Bocsa Sinziana Rodica, Stanca Petru Ioan, Rentea Utiu Maria Iustina) solicitantii incheind contract de comodat cu aceleasi persoane Sas Florin si Sas Eva 
fapt ce a condus la verificarea proiectelor respective pentru identificarea unor legaturi. In urma verificarilor efectuate s-au identificat legaturi care conduc la 
complementaritatea investitiilor propuse deoarece investitiile se completeaza in cadrul unui flux tehnologic si anume:Solicitant Investitie propusaHanes Marinela Veronica 
Buldoexcavator cu brat standardSC Intersect Construct SRL Buldoexcavator, Kit bloturi, Kit flotanteCraciun Valentin Vasile MiniexcavatorBocsa Sinziana Rodica 
Miniincarcator frontalStanca Petru Ioan Cilindru compactorFarcas Ioana Alexandra BuldoexcavatorRentea Utiu Maria Iustina Excavator pe senileIn urma analizei efectuate s-
a constatat faptul ca s-au creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii.

27 312 M 01 12 7 01 00061 2012 9 27
„ACHIZITIONARE UTILAJ 
PENTRU ALTE LUCRARI 

SPECIALE DE CONSTRUCTII”

S.C. TRANSMAX 
PLUS S.R.L. ALBA

Comuna/Oras 
CIUGUD Sat 

HAPRIA
- - - - - - - - - - 280.400 0 196.280 0 84.120 3.287.994

La pct.EG 4 s-a bifat,, NU,,datorita faptului ca in cadrul doc 15.2 ,,Declaratie pe proprie raspundere a reprezentatului legal ca va urma un curs ....,,nu este specificat ,in 
acord cu activitatea propusa prin proiect ,, La pct.EG2 s-a bifat ,,NU,, datorita faptului ca prin prisma activitatii propuse prin proiect si a achizitiilor prognozate si anume 
repartizor de mixturi asfaltice se considera ca acesta nu poate functiona independent pentru realizarea ,,platformelor industriale dar si realizarea unor parti din lucrarile de 
geniu civil conform codului caen 4399,,. La pct .EG 6 s-a bifat nu ,datorita faptului ca imobilul care face obiectul dreptului de folosinta de catre solicitant prin actului de 
comodat ,este ipotecat de catre comodant la OTP BANK ROMANIA . Referitor la preţurile utilizate pentru servicii,acestea se incadrează în limitele prevazute în baza de 
date , iar expertul a atasat prezentei fise extras din baza de date . Referitor la preţurile utilizate pentru bunuri/servicii, solicitantul a prezentat trei oferte pentru bunuri 
(repartizor mixturi asfaltice) a căror valoare este mai mare de 15000 Euro . Solicitantul : TRANSMAX PLUS ( asociat unic BUCUR IULIANA ) a creat conditii artificiale 
pentru a beneficia de plati datorita faptului ca reprezentantul legal MAIER LAURA este reprezentant legal si la alti doi solicitanti care au depus proiect pe M 312 ses 1 /2012 
si anume : SC INFRA GLOBAL SRL ( asociat unic BUCUR GABRIEL TEODOR )F312M011270100069 si SC BIGMAX INVEST SRL ( asociat unic ARDELEAN MAIER 
MARIA SORINA )F312M011270100101 si care au ca activitate desfasurata in cadrul proiectului caen 4399 ,,Alte lucrari speciale de constructii ,, si anume inchirierea 
macaralelor si echipamentelor de constructii ,de utilizare generala ,cu operatori cod caen 4399 ,iar utilajele /echipamentele care se vor achizitiona sunt complementare in 
cadrul general al aceastor activitati, astfel :-SC TRANSMAX PLUS ,repartizor mixturi asfaltice .-SC INFRA GLOBAL SRL ,autogreder. -SC BIGMAX INVEST SRL , 
concasor. Deasemenea mentionam faptul ca , pentru toate cele 3 proiecte este acelasi consultant si anume ,,II BODEA IOAN APULUM ,, Poiectul este neeligibil din 
motivele mai sus mentionate la punctele anterioare si anume ca solicitantul nu respecta criteriile de eligibilitate EG 2,4,6 si deasemenea a creat conditii artificiale pentru a 
beneficia de plati ,datorita faptului ca reprezentantul legal Maier Laura este reprezentant legal in trei proiecte depuse in aceeasi sesiune pa M 312.

28 312 C 01 12 7 01 00067 2012 9 27

"INFIINTARE HALA DE 
PRODUCTIE PENTRU 

FABRICAREA PRODUSELOR 
DIN HARTIE"

SC DANCE 
PAPER SRL ALBA

Comuna/Oras 
SALISTEA Sat 

TARTARIA
- - - - - - - - - - 218.980 24.532 186.133 0 32.847 3.474.127

-Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor neeligibili deoarece in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii , la pct.II.Tipul 
intreprinderii s-a bifat ca fiind Intreprindere autonoma. Din datele extrase de la ONRC rezulta faptul ca administratorul societatii d-l ORTAN DORU STELIAN este actionar la 
mai multe firme cu acelasi cod CAEN si cu puncte de lucru diferite aflandu-se in functiune si anume: CASA DA VINCI srl cota 50% ;DITTO srl 50% si MANDOTOP srl 
25%.In aceste conditii tipul intreprinderii este INTREPRINDERE LEGATA iar proiectul este declarat NEELIGIBIL -Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor neeligibili 
deoarece in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii , la pct.II.Tipul intreprinderii s-a bifat ca fiind Intreprindere autonoma. Din 
datele extrase de la ONRC rezulta faptul ca administratorul societatii d-l ORTAN DORU STELIAN este actionar la mai multe firme cu acelasi cod CAEN si cu puncte de 
lucru diferite aflandu-se in functiune si anume: CASA DA VINCI srl cota 50% ;DITTO srl 50% si MANDOTOP srl 25%.In aceste conditii tipul intreprinderii este 
INTREPRINDERE LEGATA iar proiectul este declarat NEELIGIBIL -Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor neeligibili deoarece in Declaratia privind incadrarea 
intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii , la pct.II.Tipul intreprinderii s-a bifat ca fiind Intreprindere autonoma. Din datele extrase de la ONRC rezulta faptul ca 
administratorul societatii d-l ORTAN DORU STELIAN este actionar la mai multe firme cu acelasi cod CAEN si cu puncte de lucru diferite aflandu-se in functiune si anume: 
CASA DA VINCI srl cota 50% ;DITTO srl 50% si MANDOTOP srl 25%.In aceste conditii tipul intreprinderii este INTREPRINDERE LEGATA iar proiectul este declarat 
NEELIGIBIL -Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor neeligibili deoarece in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii , la 
pct.II.Tipul intreprinderii s-a bifat ca fiind Intreprindere autonoma. Din datele extrase de la ONRC rezulta faptul ca administratorul societatii d-l ORTAN DORU STELIAN es
actionar la mai multe firme cu acelasi cod CAEN si cu puncte de lucru diferite aflandu-se in functiune si anume: CASA DA VINCI srl cota 50% ;DITTO srl 50% si 
MANDOTOP srl 25%.In aceste conditii tipul intreprinderii este INTREPRINDERE LEGATA iar proiectul este declarat NEELIGIBIL
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29 312 M 01 12 7 01 00076 2012 9 27 INFIINTARE ATELIER 
CROITORIE

SC IOHANTEX 
CONF SRL ALBA

Comuna/Oras 
SASCIORI Sat 

SEBESEL
- - - - - - - - - - 29.961 0 25.467 0 4.494 3.499.594

La verificarea precizărilor din documentul 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor (societate autonomă, parteneră sau legată) prin verificările 
solicitantului şi acţionarilor/asociaţilor acestuia prin serviciul online s-a constatat faptul ca aceasta a fost completata incorect deoarece solicitanta OTA DANIELA RODICA in 
calitate de titular intreprindere individuala CUI 28255438 este in acelasi timp si asociat unic la SC IOHANTEX SRL CUI 30439947 iar proiectul este neeligibil. Prin E3.4 s-a 
solicitat corelarea Proiectii financiare (anexela B) cu Memoriul justificativ. S-au prezentat tot necorelate. 1. Doc. - 11.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului 
Comertului care specifica faptul ca solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru in spatiul rural (daca este cazul) 
si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare ( Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare - NU ESTE "emis cu cel mult o luna inainte de depunerea cererii de finantare".2. Doc. 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria 
microîntreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform legii. - NU ESTE "semnata si stampilata de persoana autorizata sa reprezinte 
legal microîntreprinderea", respectiv administratorul societatii. 1. Doc. - 11.1 Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca solicitantul 
are codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta punctului de lucru in spatiul rural (daca este cazul) si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, 
divizare ( Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - NU ESTE "emis cu cel mult o 
luna inainte de depunerea cererii de finantare".2. Doc. 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte 
intreprinderea conform legii. - NU ESTE "semnata si stampilata de persoana autorizata sa reprezinte legal microîntreprinderea", respectiv administratorul societatii. Si in 
plus la verificarea precizărilor din documentul 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor (societate autonomă, parteneră sau legată) prin verificările 
solicitantului şi acţionarilor/asociaţilor acestuia prin serviciul online s-a constatat faptul ca aceasta a fost completata incorect deoarece solicitanta OTA DANIELA RODICA in 
calitate de titular intreprindere individuala CUI 28255438 este in acelasi timp si asociat unic la SC IOHANTEX SRL CUI 30439947 iar proiectul este neeligibil.

30 312 M 01 12 7 01 00069 2012 9 27 „ACHIZITIONARE UTILAJ 
PENTRU CONSTRUCTII”

S.C. INFRA 
GLOBAL S.R.L. ALBA

Comuna/Oras 
SANCEL Sat 

SANCEL
- - - - - - - - - - 276.400 0 193.480 0 82.920 3.693.074

La pct.EG 4 s-a bifat,, NU,,datorita faptului ca in cadrul doc 15.2 ,,Declaratie pe proprie raspundere a reprezentatului legal ca va urma un curs ....,,nu este specificat ,in 
acord cu activitatea propusa prin proiect ,, La pct.EG2 s-a bifat ,,NU,, datorita faptului ca, prin prisma activitatii propuse prin proiect si a achizitiilor prognozate si anume 
autogreder se considera ca acesta nu poate functiona independent pentru realizarea activitatilor pe cod caen 4399 ,,alte lucrari speciale de constructii ,, si anume 
,,inchirierea macaralelor si echipamentelor de constructii ,de utilizare generala cu operator ,, si deasemenea a ,,lucrarilor de pregatire a terenului inainte de inceperea 
constructiilor ,,caen 4312 Referitor la preţurile utilizate pentru servicii,acestea se incadrează în limitele prevazute în baza de date , iar expertul a atasat prezentei fise extras 
din baza de date . Referitor la preţurile utilizate pentru bunuri/servicii, solicitantul a prezentat trei oferte pentru bunuri (repartizor mixturi asfaltice) a căror valoare este mai 
mare de 15000 Euro . SC INFRA GLOBAL SRL ( asociat unic BUCUR GABRIEL TEODOR )F312M011270100069 a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati 
datorita faptului ca reprezentantul legal MAIER LAURA este reprezentant legal si la alti doi solicitanti care au depus proiect pe M 312 ses 1 /2012 si anume : TRANSMAX 
PLUS ( asociat unic BUCUR IULIANA )F312M011270100061 si SC BIGMAX INVEST SRL ( asociat unic ARDELEAN MAIER MARIA SORINA )F312M011270100101 si 
care au ca activitate desfasurata in cadrul proiectului caen 4399 ,,Alte lucrari speciale de constructii ,, si anume inchirierea macaralelor si echipamentelor de constructii ,de 
utilizare generala ,cu operatori cod caen 4399 ,iar utilajele /echipamentele care se vor achizitiona sunt complementare in cadrul general al aceastor activitati, astfel :-SC 
TRANSMAX PLUS ,repartizor mixturi asfaltice .-SC INFRA GLOBAL SRL ,autogreder. -SC BIGMAX INVEST SRL , concasor. Deasemenea mentionam faptul ca , pentru 
toate cele 3 proiecte este acelasi consultant si anume ,,II BODEA IOAN APULUM ,, SC INFRA GLOBAL SRL ( asociat unic BUCUR GABRIEL TEODOR 
)F312M011270100069 a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati datorita faptului ca reprezentantul legal MAIER LAURA este reprezentant legal si la alti doi 
solicitanti care au depus proiect pe M 312 ses 1 /2012 si deasemenea nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG2 si EG 4 ,conform mentiunilor anterioare.

31 312 C 01 12 7 01 00052 2012 9 27
ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 

PENTRU PRODUCTIA DE 
PELETI

NECHIFOR 
OVIDIU-STEFAN ALBA

Comuna/Oras 
METES Sat 
PRESACA 

AMPOIULUI

- - - - - - - - - - 51.490 0 43.766 0 7.724 3.736.840

Prin E3.4 - S-au corelat prognozele (anexele C) cu 2.6 Piata de aprovizionare/desfacere (furnizori/clienti) S-au refacut bugetul indicative, devizul general, devizele obiect si 
memorial justificativ la cursul euro din data intocmirii memoriului justificativ.S-a detaliat descrierea fluxului tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului. 
La EG 2 s-a bifat ,, NU,,datorita faptului ca activitatea propusa prin proiect si anume producerea de peleti nu se poate desfasura pe terenul in suprafata de 500 mp 
,categoria de folosinta faneata ,unde nu exista nici o amenajare in vederea desfasurarii fluxului tehnologic ( spatii de depozitare si manipulare , uscare ,incarcare a peletilor 
),incepand de la depozitarea materiei prime (crengi ,laturoaie si resturi agricole ) iar ulterior a produsului finit ce va fi livrat.Deasemenea toate utilajele/ echipamentele ce se 
vor achizitiona prin proiect depindde generatorul de curent care functioneaza pe motorina nefiind curent in zona ,si activitatile de tocare, macinare ,uscare si umplere a 
peletilor si dozare in saci nu se pot desfasura in 2 containere cu dimensiunea lung .4-6 m si latimea de 2-2,5 m. Tot in cadrul proiectului se face referire la faptul ca 
echipamentele ce se vor achizitiona prin proiect vor putea fi transportate direct la locul de producere a materiei prime ,fiind considerata o mini fabrica de producere a 
peletilor mobila. Prin E3.4 s-au refacut bugetul indicative, devizul general, devizele obiect si memorial justificativ la cursul euro din data intocmirii memoriului justificativ. La 
EG 2 s-a bifat ,, NU,, Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2.

32 312 M 01 12 7 01 00070 2012 9 27
ACHIZITIE DE UTILAJE SI 

ECHIPAMENTE LA S.C. ANTEL 
TRIO STAR S.R.L.

S.C.  ANTEL 
TRIO STAR 

S.R.L.
ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat IGHIU - - - - - - - - - - 232.984 0 198.036 0 34.948 3.934.876

Exista neconcordante intre cheltuielile propuse prin proiect in cadrul MJ si categoria cheltuielilor eligibile deoarece conform Ghidului solicitantului pe masura 312 sunt 
eligibile investitiile in activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă). Investiţiile legate de prelucrarea primară a 
lemnului până la stadiul de cherestea fac parte din categoria investiţiilor şi cheltuielilor neeligibile. Investiţiile legate de prelucrarea primară a lemnului până la stadiul de 
cherestea fac parte din categoria investiţiilor şi cheltuielilor neeligibile. Prin urmare suma trecuta in buget la capitoul 4 - 4.4 a fost trecuta pe neeligibil iar matricea nu a mai 
fost completata. Exista neconcordante intre cheltuielile propuse prin proiect in cadrul MJ si categoria cheltuielilor eligibile deoarece conform Ghidului solicitantului pe masu
312 sunt eligibile investitiile in activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă). Investiţiile legate de prelucrarea 
primară a lemnului până la stadiul de cherestea fac parte din categoria investiţiilor şi cheltuielilor neeligibile. Prin urmare suma trecuta in buget la capitoul 4 - 4.4 a fost 
trecuta pe neeligibil. Proiectul este neeligibil datorita faptului ca exista neconcordante intre cheltuielile propuse prin proiect in cadrul MJ si categoria cheltuielilor eligibile pe 
masura 312. Conform Ghidului solicitantului sunt eligibile investitiile in activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. 
mobilă). Investiţiile legate de prelucrarea primară a lemnului până la stadiul de cherestea fac parte din categoria investiţiilor şi cheltuielilor neeligibile.

33 312 C 01 12 7 01 00129 2012 9 28

INVESTITIE NOUA LA SC 
STRAJA INSTALCONS SRL 
REPREZENTAND ACHIZITIE 

DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE 
PENTRU PRODUCTIA DE 

PREFABRICATE DIN BETON

S.C. STRAJA 
INSTALCONS 

S.R.L.
ALBA

Comuna/Oras 
BERGHIN Sat 

STRAJA
- - - - - - - - - - 68.723 6.932 58.414 0 10.309 3.993.290

Sistemul fotovoltaic autonom si mobil pentru energia electrica nu este cheltuiala eligibila - este trecut pe neeligibil. Prin E3.4 s-a refacut in acest sens bugetul indicative, 
planul financiar, devizul obiectului, memoriul justificativ. La EG2 s-a bifat NU deoarece exista neconcordante intre cheltuielile propuse in MJ in raport cu nevoile reale ale 
investitiei. Procesul tehnologic de productie elemente prefabricate din beton vibropresat este un proces complex care functioneaza conform unui flux predefinit de fabricatie. 
Prin utilajele pe care doreste sa le achizitioneze si anume:1. Presa mobila 2. Malaxor ax vertical3. Miniincarcator rigid4. Sistem fotovoltaic autonom si mobilsolicitantul nu 
poate asigura desfasurarea completa a fluxului tehnologic pentru productie de prefabricate din beton datorita lipsei utilajelor pentru dozarea materiilor prime necesare pentru 
producerea retetelor de beton, lipsa spatiilor, buncarelor si silozurilor de depozitare a materiilor prime (nisip, ciment etc.), lipsa rezervoarelor de aditivi si apa, lipsa platformei 
betonate necesare pentru buna functionare a vibropresei, lipsa spatiilor acoperite pentru depozitarea produselor finite in stare cruda care nu pot fi lasate afara indiferent de 
conditiile meteo (ploi, zapada, inghet etc.). In concluzie solicitantul a utilizat date nesustenabile in ce priveste acoperirea fluxului tehnologic de producere a prefabricatelor 
din beton si nu poate sa demonstreze viabilitatea invesitiei. Sistemul fotovoltaic autonom si mobil pentru energia electrica nu este cheltuiala eligibila - trebuie sa fie trecut pe 
neeligibil. De refacut in acest sens bugetul indicative, planul financiar, devizul obiectului, memoriul justificativ. Prin E3.4 s-au refacut ofertele cu principalele caracteristici 
Sistemul fotovoltaic autonom si mobil pentru energia electrica nu este cheltuiala eligibila - este trecut pe neeligibil. Prin E3.4 s-a refacut in acest sens bugetul indicative, 
planul financiar. Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 – „Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei”

34 312 C 01 12 7 01 00127 2012 9 28

INVESTITIE NOUA LA SC 
UTILAJ ALBA SRL 

REPREZENTAND ACHIZITIE 
DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE 

PENTRU TAIEREA SI 
FINISAREA PIETREI

S.C. UTILAJ ALBA 
S.R.L. ALBA

Comuna/Oras 
MIHALT Sat 

OBREJA
- - - - - - - - - - 393.796 6.932 200.000 0 193.796 4.193.290

La punctul 1.6 s-a bifat NU deoarece deoarece exista neconcordante intre cheltuielile propuse in MJ in raport cu codul CAEN trecut in cererea de finantare - 2370 Tăierea, 
fasonarea şi finisarea pietrei. Prin proiect solicitantul doreste sa achizitioneze urmatoarele utilaje si echipamente:Concasor mobil pe sasiu cu senile, cu falci si preciuruire cu 
doua trepte 385.000 euro fara TVAMasina de taiat piatra 660 euro fara TVAMasina de slefuit cu perii/disc 579 euro fara TVACiocan rotopercutor 625 euro fara TVASistem 
fotovoltaic autonom si mobil 6.932 euro fara TVA Achizita principala este reprezentata de concasor care are o pondere valorica de 97,76 % din valoarea totala utilajelor si 
echipamentelor. Conform descrierilor din cadrul memoriului justificativ concasorul este utilizat pentru debitarea pietrei brute la diferite dimensiuni. Deoarece, conform 
definitiei, concasorul este un utilaj de sfarmat materialele dure folosit in industriile extractive si de prelucrare, si nu un utilaj de debitat piatra, exista neconcordante intre 
aceasta cheltuiala propusa si codul CAEN trecut in cerere, care, nu corespunde activitatii pentru care se solicita finantarea. Activitatea propusa prin utilizarea acestui utilaj 
(care reprezinta cheltuiala principala din cadrul proiectului) se incadreaza corect conform clasificarii activitatilor economice nationale CAEN Revizuit 2 in clasa:0811 
Extracţia pietrei ornamentale şi a pietrei pentru construcţii, extracţia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei şi a ardezieiAceastă clasă include:- extracţia, curăţarea şi tăierea 
grosieră a pietrei ornamentale şi pentru construcţii, ca marmură, granit, gresie etc.- spargerea şi zdrobirea pietrei ornamentale şi pentru construcţii- extragerea, zdrobirea şi 
spargerea pietrei calcaroase- extracţia ghipsului şi anhidritei calcaroase- extracţia cretei şi a dolomitei necalcinate Această clasă exclude:- extracţia mineralelor pentru 
industria chimică şi a îngrăşămintelor naturale, vezi 0891- producţia de dolomită calcinată, vezi 2352- tăierea, modelarea şi finisarea pietrei în afara carierelor, vezi 2370 
Deoarece acest cod nu este inclus in lista codurilor CAEN al activitatilor finantate prin masura 312 (Anexa 9 din ghidul solicitantului) proiectul este neeligibil. Prin E3.4 s-a 
prezentat si descris sistemul fotovoltaic autonom si mobil pentru energie electrica, care este prins in bugetul indicativ si devize.S-au detaliat descrierea fluxul tehnologic, 
activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului. S-a prezentat o schita cu amplasarea utilajelor (dimensiuni) si fluxul in cadrul curtii din CF nr. 320 Obreja. La EG2 s-a 
bifat NU deoarece exista neconcordante intre cheltuielile propuse in MJ in raport cu nevoile reale ale investitiei.Prin utilajele pe care doreste sa le achizitioneze, solicitantul 
nu poate asigura desfasurarea unui flux tehnologic complet pentru productie de piatra pentru costructii sub diferite forme – placi de piatra ornamentala pentru placari 
verticale si orizontale, piatra cubica pentru pavaje, datorita lipsei utilajelor necesare pentru debitat piatra si lipsei utilajelor pentru alimentarea concasorului avand in vedere 
volumul si greutatea foarte mare a materiei prime etc. In plus solicitantul mentioneza in cadrul memoriului justificativ faptul ca intentioneza sa desfasoare activitatea in 
diverse locatii care nu sunt mentionate in cadrul CF toate utilajele si echipamentele putand fii deplasate deoarece sunt mobile. In concluzie solicitantul a utilizat date 
nesustenabile in ce priveste acoperirea fluxului tehnologic de producere a pietrei pentru costructii sub diferite forme si nu poate sa demonstreze viabilitatea invesitiei. 
Proiectul este neeligibil deoarece:- exista neconcordante intre cheltuiala propusa si codul CAEN trecut in cererea de finantare. Clasa 0811 in care se incadreaza corect 
conform clasificarii activitatilor economice nationale CAEN Revizuit 2 nu este inclusa in lista codurilor CAEN al activitatilor finantate prin masura 312 (Anexa 9 din ghidul 
solicitantului)- nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 – „Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei”
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35 312 C 01 12 7 01 00116 2012 9 28
CONSTRUIRE SALON 

INFRUMUSETARE, COMUNA 
LUPSA, JUDETUL ALBA

ANDRES VASILE 
MARIUS ALBA Comuna/Oras 

LUPSA Sat LUPSA - - - - - - - - - - 67.535 1.291 47.274 0 20.261 4.240.564

Solicitantul ANDRES Vasile Marius nu îndeplineşte criteriul de eligibilitate EG 7 – Beneficiarul trebuie să declare pe propria răspundere că va asigura cofinanţarea 
proiectului.În cererea de finantare ANDRES Vasile Marius prezentă ca sursă de finanţare trei Exrase de cont de la două băncii diferete după cum urmeză:� Extras de cont 
de la BCR din data 25.09.2012 ora 08:54 - pentru suma de 45.943.61 ron vizat de BCR- Agenţia Cîmpeni;� Extras de cont de la BCR din data 25.09.2012 ora 12:06 - 
pentru suma de 1.210.61 ron vizat de BCR - Agenţia Cîmpeni;� Extras de cont de la Raiffeisen Bank din data 25.09.2012 - pentru suma de 45.740,00 ron vizat de BCR- 
Agenţia Cîmpeni;Însumarea extraselor de cont mai sus prezentate rezultă suma de 92.894.22 ron (45.943.61+1.210.61+45.740,00 = 92.894.22 ron care calculaţi la cursul 
ECB Bank din 03.08.2012 data când a fost întocmit Studiul de Fezabilitate rezultă că 1 EURO =4,6470 RON )Calculaţie: 92.894.22 ron / 1 EURO =4,6470 RON = 
19.990,0148 EURO.Solicitantul ANDRES Vasile Marius prezintă eronat în Planul Financiar din Bugetul Indicativ cât şi în capitolul 6 – Finanţarea investiţiei din Studiul de 
fezabilitate ca drept sumă de cofinanţare 20.261 euro. Din analiza extraselor de cont prezentate de către solicitantul ANDRES Vasile Marius rezultă că dovada cofinanţării 
proiectului este insuficientă cofinanţării proiectului- PROIECTUL FIIND DECLARAT NEELIGIBIL. Conform Declaraţiei F solicitantul ANDRES Vasile Marin nu este 
înregistrat în scop de TVA dar îşi încadrează TVA-ul pe coloana cheltuieli neeligibile din cadrul Bugetului Indicativ. Este prezentatată declaratia proiectantului cu privire la 
sursa de preturi. Solicitantul nu asigură cofinanţarea proiectului, suma rezultată din însumarea celor trei extrase de cont este insuficientă cofinanţării investiţiei propuse. 
Proiectul este declarat neeligibil deoarece solicitantul ANDRES Vasile Marius nu îndeplineşte criteriul de eligibilitate EG 7 – Beneficiarul trebuie să declare pe propria 
răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului.În cererea de finantare ANDRES Vasile Marius prezentă ca sursă de finanţare trei Exrase de cont de la două băncii dife
după cum urmeză:� Extras de cont de la BCR din data 25.09.2012 ora 08:54 - pentru suma de 45.943.61 ron vizat de BCR- Agenţia Cîmpeni;� Extras de cont de la BCR 
din data 25.09.2012 ora 12:06 - pentru suma de 1.210.61 ron vizat de BCR - Agenţia Cîmpeni;� Extras de cont de la Raiffeisen Bank din data 25.09.2012 - pentru suma de 
45.740,00 ron vizat de BCR- Agenţia Cîmpeni;Din însumarea extraselor de cont mai sus prezentate rezultă suma de 92.894.22 ron (45.943.61+1.210.61+45.740,00 = 
92.894.22 ron care calculaţi la cursul ECB Bank din 03.08.2012 dată când a fost întocmit Studiul de Fezabilitate rezultă că 1 EURO =4,6470 RON )Calculaţie: 92.894.22 
ron / 1 EURO =4,6470 RON = 19.990,0148 EURO.Solicitantul ANDRES Vasile Marius prezintă eronat în Planul Financiar din Bugetul Indicativ cât şi în capitolul 6 – 
Finanţarea investiţiei din Studiul de fezabilitate ca drept sumă de cofinanţare 20.261 euro. Din analiza extraselor de cont prezentate de către solicitantul ANDRES Vasile 
Marius rezultă că dovada cofinanţării proiectului este insuficientă cofinanţării proiectului- PROIECTUL FIIND DECLARAT NEELIGIBIL.De asemenea din instrumentarea 
cererii de finanţare se mai constată că :� Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii ( Anexa nr.4.1) este incompletă ;� Declaraţia 
pe propria răspundere cu privire la neîncadrarea în categoria “firme în dificultate” - este incompletă ;� Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea 
regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis - este incompletă ;� Solicitantul ANDRES Vasile Marius declară în Declaraţia F că nu este plătitor de TVA 
dar în Bugetul Indicativ încadrează TVA-ul pe cheltuială neeligibilă;� La cap.7 – Date privind forţa de muncă din Studiul de fezabilitate sunt prevăzute două 2 posturi : 1 
cosmetician, 1 coafeză – nu se explică spaţiile de manichiură/pedichiură de 7 m.p.,veniturile cele mai mari sunt din manichiură şi pedichiură (25 ron şedinţa) ;� Construcţia 
propusă a fi realizată are regimul de înălţime S+P+M cu o suprafaţă utilă de 114,05 m.p.cu urmatorele delimitări: SUBSOL - arie utilă 37,60 m.p.; PARTER - arie utilă 
39,30 m.p.; MANSARDĂ -arie utilă 37,15 m.p.;Practic la acest spaţiu de 114,05 m.p. nu se justifică numărul de 2 locuri de muncă create. � Conform documentelor de 
proprietate terenul este împrejmuit cu gard dar prin proiect se solicită împrejmuire cu deviz obiect separat în valoare de 1076 euro. Sunt de acord cu observaţiile menţionate 
de către Expert 1.

36 312 M 01 12 7 01 00115 2012 9 28
ACHIZITIE UTILAJE DE 
CONSTRUCTII PETRU 

PREGATIREA TERENULUI

TINTEA CODRUT 
IOAN ALBA

Comuna/Oras 
SALISTEA Sat 

TARTARIA
- - - - - - - - - - 145.900 0 102.130 0 43.770 4.342.694

Contractele de comodat sunt facute cu aceeasi persoana fizica ,DUMITRU FLORIN , CNP 1670701384195, in aceeasi localitate - TARTARIA -SALISTEA ,incheiate in 
aceeasi data ,13 septembie ,2012 si pe aceeasi parcela ,cu nr. cadastral 233/2 cu alti doi solicitanti pe aceeasi masura ( M312)si in aceesi sesiune la TIMPEA FELICIANA 
si TINTEA CODRUT, MIHAILESCU AUREL .Terenul cu nr. TOP 233/2 , de 960 mp apare la toti 3 solicitanti si nu este departajat intre cei 3 solicitanti.In contractul de 
vinzare - cumparare este trecuta suprafata de 200 mp , nelocalizata fata de ceilalti 2 colocatari , care au contract de comodat pe aceeasi suprafata. - In privinta prognozelor 
economico- financiare investitia se deruleaza doar in anul 2 , luna 13 ,ceea ce este nerealist , deoarece in primele 3 luni de la semnarea contractului ,trebuie sa prezinte 
dosarul de achizitii .- contractul de comodat este pe o perioada mai mica de 10 ani de la data depunerii cererii de finantare - La Declaratia de microintreprindere nu este 
bifata - ,,Tipul intreprinderii". - Exista 3 proiecte pe aceeasi masura ,M312 , depuse in aceeasi sesiune, pe aceeasi localitate :TARTARIA - Proiectele au aceeasi locatie ,cu 
teren inchiriat de la aceeasi persoana -Contractele de comodat sunt facute cu aceeasi persoana fizica ,DUMITRU FLORIN , CNP 1670701384195, in aceeasi localitate - 
TARTARIA -SALISTEA ,incheiate in aceeasi data ,13 septembie ,2012 si pe aceeasi parcela ,cu nr. cadastral 233/2 cu alti doi solicitanti pe aceeasi masura ( M312)si in 
aceesi sesiune la TIMPEA FELICIANA , TINTEA CODRUT, MIHAILESCU AUREL .- Terenul cu nr. TOP 233/2 , de 960 mp apare la toti 3 solicitanti si nu este departajat 
intre cei 3 solicitanti.In contractul de vinzare - cumparare este trecuta suprafata de 200 mp , nelocalizata fata de ceilalti 2 colocatari , care au contract de comodat pe 
aceeasi suprafata. - Utilajele ce se vor achizitiona la cei 3 solicitanti sunt complementare .- Consultantul este acelasi , SC INDUSTRIAL EURO STAR SRL , iar proiectele 
sunt identice ca si conceptie , format , paginatie , furnizori, clienti , date de elaborare documente ,avize , autorizatii.-- contractul de comodat este pe o perioada mai mica de 
10 ani de la data depunerii cererii de finantare - La Declaratia de microintreprindere nu este bifata - ,,Tipul intreprinderii". - In privinta prognozelor economico- financiare 
investitia se deruleaza doar in anul 2 , luna 13 ,ceea ce este nerealist , deoarece in primele 3 luni de la semnarea contractului ,trebuie sa prezinte dosarul de ac- contractul 
de comodat este pe o perioada mai mica de 10 ani de la data depunerii cererii de finantare - La Declaratia de microintreprindere nu este bifata - ,,Tipul intreprinderii".hizitii . 
Exista 3 proiecte pe aceeasi masura ,M312 , depuse in aceeasi sesiune- Proiectele au aceeasi locatie ,cu teren inchiriat de la aceeasi persoana -Contractele de comodat 
sunt facute cu aceeasi persoana fizica ,DUMITRU FLORIN , CNP 1670701384195, in aceeasi localitate - TARTARIA -SALISTEA ,incheiate in aceeasi data ,13 septembie 
,2012 si pe aceeasi parcela ,cu nr. cadastral 233/2 cu alti doi solicitanti pe aceeasi masura ( M312)si in aceesi sesiune . Comodatarii sunt : TIMPEA FELICIANA , TINTEA 
CODRUT IOAN, MIHAILESCU AUREL .Terenul cu nr. TOP 233/2 , de 960 mp apare la toti 3 solicitantii si nu este departajat intre cei 3 acestia.In contractul de vinzare - 
cumparare este trecuta suprafata de 200 mp , nelocalizata fata de ceilalti 2 colocatari , care au contract de comodat pe aceeasi suprafata. - Utilajele ce se vor achizitiona la 
cei 3 solicitanti sunt complementare :excavator pe pneuri / incarcator telescopic / buldoexcavator cu brat.- Consultantul este acelasi , SC INDUSTRIAL EURO STAR SRL , 
iar proiectele sunt identice ca si conceptie , format , paginatie , furnizori, clienti , date de elaborare documente ,avize , autorizatii, documente banca.- contractul de comodat 
este pe o perioada mai mica de 10 ani de la data depunerii cererii de finantare - La Declaratia de microintreprindere nu este bifata - ,,Tipul intreprinderii".

37 312 M 01 12 7 01 00120 2012 9 28

DOTARE HALA CONFECTII 
APARATE DE CONEXIUNE SI 

DISTRIBUTIE A 
ELECTRICITATII

TODOR FLORIN ALBA
Comuna/Oras 
CIUGUD Sat 
DRAMBAR

- - - - - - - - - - 235.292 0 199.998 0 35.294 4.542.692

Nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG 6 Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani. 
Beneficiarul doreste sa realizeze o investitie in achizitionarea de utilaje cu montaj. Acestea vor fi amplasate intr-un capat al unei hale detinute de SC TOBIMAR SRL. SC 
Tobimar SRL detine terenul in concesiune pe 49 ani si a construit hala in cauza. Conform extrasului de carte Funciara la pozitia A 1, A 1.1 se noteaza interdictia de 
instrainare , grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, si AMENAJARE realizate de catre SC TOBIMAR SRL, terenul fiind ipotecat in favoarea ING 
BANK BUCURESTI. Nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG 6 Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de 
putin 10 ani. Beneficiarul doreste sa realizeze o investitie in achizitionarea de utilaje cu montaj. Acestea vor fi amplasate intr-un capat al unei hale detinute de SC TOBIMAR 
SRL. SC Tobimar SRL detine terenul in concesiune pe 49 ani si a construit hala in cauza. Conform extrasului de carte Funciara la pozitia A 1, A 1.1 se noteaza interdictia 
de instrainare , grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, si AMENAJARE realizate de catre SC TOBIMAR SRL, terenul fiind ipotecat in favoarea ING 
BANK BUCURESTI.

38 312 M 01 12 7 01 00130 2012 9 28
ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 

PRESTARI SERVICII SI 
OLARIT

SC DOIA JUNIOR 
SRL ALBA

Comuna/Oras 
GALDA DE JOS Sat 

OIEJDEA
- - - - - - - - - - 121.500 0 86.550 0 34.950 4.629.242

La EG6 s-a bifat NU deoarece terenul care face obiectul contractului de comodat , pe care se gareaza utilajele , se afla pe acelasi amplasament cu alti solicitanti , pe 
aceeasi masura , in aceeasi sesiune , respectiv terenul inchiriat de la Tibori Rozalia , cu nr, CF 71.653 , NR. cOD 282/1, nr. Parcela 2661/1/1/1/1. Terenurile nu sunt 
delimitate , in contractul de comodat , ci doar se specificaprocentul de folosinta ( 20% ). Este vorba de SC ROZADO SERV SRL , SC BETA MERCUR SRL , SC DOIA 
JUNIOR SRL . - oferte nesemnate - din Doc. 16 , privind analiza conditiilor artificiale , rezulta existenta aceluiasi sediu social ( com. Galda- Oiejdea -nr. 314), pentru mai 
multi solicitanti care au depus proiecte in aceeasi sesiune : SC ROZADO SERV SRL , SC BETA MERCUR SRL , SC DAIA JUNIOR . - anlizand din extrasul de cont , 
rezulta existenta legaturilor financiare intre solicitanti care au depus proiecte in aceleasi sesiune , respectiv SC ROZADO SERV SRL. Practic banii pentru cofinantare au 
circulat in felul urmator:26.09.2012-DINAMIC MEDIA SRL VIREAZA 165. 000 RON la SC MERCUR BETA ( asociat unic100% - Macarie Bogdan )si SC DOIA JUNIOR , 
care in data de 27.09.2012 transfera suma de 165.000 RON la SC ROZADO SERV SRL. Mentionez ca SC DOIA JUNIOR a depus proiectul la OJPDRP ,in data de 
28.09.2012 , cand banii erau deja transferati. - sediul social este acelasi la SC MERCUR BETA , SC DOIA JUNIOR , SC ROZADO SERV SRL - com. Galda de Jos - 
Oiejdea. - din Doc. 16 , privind analiza conditiilor artificiale , rezulta existenta aceluiasi sediu social ( com. Galda- Oiejdea -nr. 314), pentru mai multi solicitanti care au 
depus proiecte in aceeasi sesiune : SC ROZADO SERV SRL , SC BETA MERCUR SRL , SC DAIA JUNIOR . - terenul este din categoria terenurilor agricole , improprii 
pentru gararea utilajelor sau pentru productie , fara schimbarea acestei categorii. - terenul care face obiectul contractului de comodat , pe care se gareaza utilajele , se afla 
pe acelasi amplasament cu alti solicitanti , pe aceeasi masura , in aceeasi sesiune , respectiv terenul inchiriat de la Tibori Rozalia , cu nr, CF 71.653 , NR. cOD 282/1, nr. 
Parcela 2661/1/1/1/1. Terenurile nu sunt delimitate , in contractul de comodat , ci doar se specificaprocentul de folosinta ( 20% ). Este vorba de SC ROZADO SERV SRL , 
SC BETA MERCUR SRL , SC DOIA JUNIOR SRL . - anlizand din extrasul de cont , rezulta existenta legaturilor financiare intre solicitanti care au depus proiecte in acelea
sesiune , respectiv SC ROZADO SERV SRL , SC DOIA JUNIOR SC MERCUR BETA. Practic, banii pentru cofinantare au circulat in felul urmator:26.09.2012-DINAMIC 
MEDIA SRL VIREAZA 165. 000 RON la SC DOIA JUNIOR , care in data de 27.09.2012 transfera suma de 165.000 RON la SC ROZADO SERV SRL. Mentionez ca SC 
DOIA JUNIOR a depus proiectul in data de 28.09.2012 . - sediul social este acelasi la SC MERCUR BETA , SC DOIA JUNIOR , SC ROZADO SERV SRL - com. Galda de
Jos - Oiejdea.

39 312 C 01 12 7 01 00110 2012 9 28
CONSTRUIRE SPATIU  DE 
PRODUCTIE SI INFIINTARE 

LINIE TAMPLARIE

SC CORA HOTZ 
DESIGN SRL ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat SARD - - - - - - - - - - 220.244 24.000 187.207 0 33.037 4.816.449

S-a bifat NU la criteriul de eligibilitate EG1 si EG6 din urmatoarele motive:- criteriul de eligibilitate EG1 nu este indeplinit deoarece s-a solicitat prin informatii suplimentare 
Nr. 128/12.09.2013 complemetarea capitolelor 2.3, 2.4, 2.5, 3.4, 3.8 si 7.2, Plan de amplasare in zona (1:25.000-1:50.00), Plan general (1:5.000-1:500), Deviz financiar 
servicii)precum si informatii legate de documentul de proprietate si Certificatul de urbanism. Nu s-a raspuns la informatiile suplimentare in termenul procedural Studiul de 
Fezabilitate este incomplet;- criteriul de eligibilitate EG6 nu este indeplinit, au fost cerute informatii suplimentare referitoare la documentele de proprietate si nu s-a raspuns 
la informatie. Certificatul de urbanism este eliberat pentru investitia solicitata de SC CORA HOTZ DESIGN SRL, iar la capitol Regim juridic figureaza vanzatorii terenului 
respectiv SAS FLORIN GABRIEL si SAS EVA. Nu s-au prezentat urmatoarele documente : Antecontract de Vanzare Cumparare, Act parcelare 1405/18.09.2012, iar 
Contactul de vanzare cumparare 1406/18.09.2012 a fost prezentat in Cererea de Finantare incomplet. Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG1 
si EG6 din urmatoarele motive:- criteriul de eligibilitate EG1 nu este indeplinit deoarece s-a solicitat prin informatii suplimentare Nr. 128/12.09.2013 complemetarea 
capitolelor 2.3, 2.4, 2.5, 3.4, 3.8 si 7.2, Plan de amplasare in zona (1:25.000-1:50.00), Plan general (1:5.000-1:500), Deviz financiar servicii)precum si informatii legate de 
documentul de proprietate si Certificatul de urbanism. Nu s-a raspuns la informatiile suplimentare in termenul procedural Studiul de Fezabilitate este incomplet;- criteriul de 
eligibilitate EG6 nu este indeplinit, au fost cerute informatii suplimentare referitoare la documentele de proprietate si nu s-a raspuns la informatii. Certificatul de urbanism 
este eliberat pentru investitia solicitata de SC CORA HOTZ DESIGN SRL, iar la capitol Regim juridic figureaza vanzatorii terenului respectiv SAS FLORIN GABRIEL si 
SAS EVA. Nu s-au prezentat urmatoarele documente : Antecontract de Vanzare Cumparare, Act parcelare 1405/18.09.2012, iar Contactul de vanzare cumparare 
1406/18.09.2012 a fost prezentat in Cererea de Finantare incomplet.
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40 312 M 01 12 7 01 00149 2012 9 28
ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 

PENTRU OPERATIUNI DE 
MECANICA GENERALA

BRATU 
GHEORGHE ALBA

Comuna/Oras DAIA 
ROMANA Sat DAIA 

ROMANA
- - - - - - - - - - 218.830 0 186.005 0 32.825 5.002.454

Referitor la pct.1.6 s-a bifat ,,nu ,,deoarece in CF (pct.B 1.1) , MJ si ,,Declaratia pe propria raspundere ca va deschide punct de lucru in spatiul rural cu codul CAEN ...... ,,( 
doc.11.2)se face referire la cod CAEN 2526 ,cod care nu este eligibil pe M312 , iar din descrierea activitatii din proiect rezulta ca ,,Operatiuni de mecanica generala ,,este 
cod CAEN 2562. Referitor la EG1,EG2siEG6 s-a bifat ,,NU ,,deoarece : -Contractul de comodat nr.1949/21.09.2012 in baza caruia solicitantul detine dreptul de folosinta 
asupra imobilului contine mentiunea ca acest imobil este ipotecat de catre proprietar CIBU GAVRILA la RAIFFEISEN BANK SA .- Cladirea unde se va realiza investitia 
este un spatiu ,, constructie din boltari ,, in suprafata de 220 mp , in care nu se poate desfasura activitatea de productie descrisa in proiect in sensul ca un perete de zidarie 
nu este realizat ,deasemenea spatiul este fara : geamuri ,izolatii ( padoseli si tavan ) , finisaje (interioare si exterioare )si utilitati ca electricitate, apa, canalizare etc..- 
Referitor la achizitia propusa prin proiect ( doua strunguri cu comanda numerica )consideram ca acestea sunt nejustificate si nu pot indeplini realizarea fluxului tehnologic 
pentru obtinerea sortimentelor propuse ca produs finit ,adica piese de schimb si subansambluri . expertul a atasat prezentei fise extras din baza de date APDRP referitor la 
tarifelele practicate pentru consultanta iar pentru bunuri, solicitantul a prezentat trei oferte pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 15000 Euro şi o oferta pentru 
bunuri si servicii Se considera ca solicitantul BRATU GHEORGHE F312M011270100149 a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati dataorita faptului ca in urma 
analizei comparative cu un alt solicitant MIHU ANA F312M011270100090 s-au constatat urmatoarele aspecte comune :- Proiectele au fost depuse in aceeasi zi.- acelasi 
titlu al proiectului .- aceeasi valoare a proiectului - aceasi data de elaborare MJ ,iar in cadrul MJ continutul este identic.- acelasi consultant - amplasament in aceeasi 
comuna.- acelasi domeniu de activitate.- achizitie de echipamente identice .- aceeasi ofertanti . Mentionam deasemenea faptul ca comodantul imobilului unde se doreste a 
se realiza investitia CIBU GAVRILA ,este actionar unic la societatea TEA SRL ,care are acelasi domeniu de activitate caen 2562,,Operatiuni de mecanica generala ,, cu 
sediul in mediu urban si anume in Cugir. proiectul este neeligibil datorita faptului ca : - solicitantul BRATU GHEORGHE F312M011270100149 a creat conditii artificiale 
pentru a beneficia de plati .- imobilul unde se va realiza investitia este necorespnzator pentru activitatea propusa .- fluxul tehnologic propus in vedera realizarii produsului f
, nu poate fi realizat doar prin achizitiile propuse ( doua strunguri )

41 312 M 01 12 7 01 00090 2012 9 28
ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 

PENTRU OPERATIUNI DE 
MECANICA GENERALA

MIHU ANA ALBA
Comuna/Oras DAIA 
ROMANA Sat DAIA 

ROMANA
- - - - - - - - - - 218.830 0 186.005 0 32.825 5.188.459

Referitor la pct.1.6 s-a bifat ,,nu ,,deoarece in CF (pct.B 1.1) , MJ si ,,Declaratia pe propria raspundere ca va deschide punct de lucru in spatiul rural cu codul CAEN ...... ,,( 
doc.11.2)se face referire la cod CAEN 2526 ,cod care nu este eligibil pe M312 , iar din descrierea activitatii din proiect rezulta ca ,,Operatiuni de mecanica generala ,,este 
cod CAEN 2562. Referitor la EG1,EG2siEG6 s-a bifat ,,NU ,,deoarece : - Referitor la achizitia propusa prin proiect ( doua strunguri cu comanda numerica , care vor realiza 
doar operatiuni legate de strunjire )consideram ca acestea sunt nejustificate si nu pot indeplini realizarea fluxului tehnologic pentru obtinerea sortimentelor propuse ca prod
finit ,adica piese de schimb si subansambluri , tinand cont de faptul ca societatea este start -up si nu detine alte utilaje / echipamente . expertul a atasat prezentei fise extras 
din baza de date APDRP referitor la tarifelele practicate pentru consultanta iar pentru bunuri, solicitantul a prezentat trei oferte pentru bunuri a căror valoare este mai mare 
de 15000 Euro şi o oferta pentru bunuri si servicii Se considera ca solicitantul MIHU ANA F312M011270100090 a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati 
dataorita faptului ca in urma analizei comparative cu un alt solicitant BRATU GHEORGHE F312M011270100149 s-au constatat urmatoarele aspecte comune :- Proiectele 
au fost depuse in aceeasi zi.- acelasi titlu al proiectului .- aceeasi valoare a proiectului - aceasi data de elaborare MJ ,iar in cadrul MJ continutul este identic.- acelasi 
consultant - amplasament in aceeasi comuna.- acelasi domeniu de activitate.- achizitie de echipamente identice .- aceeasi ofertanti .- aceeasi furnizori de materie prima 
Mentionam deasemenea faptul ca unul din potentialii clienti ,,GENERAL SERVICE COM SRL ,,(in urma analizei RECOM )este in procedura de insolventa conform 
certificatelor atasate fisei E3.1 - solicitantul MIHU ANA F312M011270100090 a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati . - fluxul tehnologic propus in vedera 
realizarii produsului finit , nu poate fi realizat doar prin achizitiile propuse ( doua strunguri )

42 312 M 01 12 7 01 00107 2012 9 28
ACHIZITIE DE UTILAJE 

PENTRU PRESTARI SERVICII 
SI PRODUCTIE DALE

SC MERCUR 
BETA SRL ALBA

Comuna/Oras 
GALDA DE JOS Sat 

OIEJDEA
- - - - - - - - - - 110.000 0 88.550 0 21.450 5.277.009

Terenul care face obiectul contractului de comodat , pe care se gareaza utilajele , este pe acelasi amplasament cu alti solicitanti , care au depus proiecte pe M312 , in 
aceeasi sesiune , respectiv ternul folosit ,prin contract de comodat cu Tibori Rozalia , cu CF 71653 ,nr. Cod 282/1 , parcela 2661/1/1/1/1.Terenurile nu sant delimitate , in 
Contractul de comodat , specificandu-se doar procentul de suprafata in folosinta (20% ).Analizand Doc. 16 , privind crearea conditiilor artificiale ,rezulta ca exista acelasi 
sediu social - com. Galda- Oiejdea - nr. 314, pentru mai multi solicitanti : SC ROZADO SERV SRL ;SC BETA MERCUR SRL ;SC DOIA JUNIOR .Tehnologia prezentata 
pentru producererea dalelor ( caramida) , la pag.32 , in contextul utilizarii unor utilaje moderne de sapare-excavare -impins pamant ,mixtare ,etc. este in contradictie co alta 
parte a lantului tehnologic , privind omogenizarea ( prin calcare cu picioarele ).Terenul destinat prin proiect activitatii de garare si productie mestesugareasca , este 
impropriu acestor activitati , fiind din categoria terenurilor agricole si neexistand documente de scoatere din circuitul agricol. - Analizand Doc. 16 , privind crearea conditiilor 
artificiale ,rezulta ca exista acelasi sediu social - com. Galda- Oiejdea - nr. 314, pentru mai multi solicitanti : SC ROZADO SERV SRL ;SC BETA MERCUR SRL ;SC DOIA 
JUNIOR . - Terenul care face obiectul contractului de comodat , pe care se gareaza utilajele , este pe acelasi amplasament cu alti solicitanti , care au depus proiecte pe 
M312 , in aceeasi sesiune , respectiv ternul folosit ,prin contract de comodat cu Tibori Rozalia , cu CF 71653 ,nr. Cod 282/1 , parcela 2661/1/1/1/1 . Terenurile nu sant 
delimitate , in Contractul de comodat , specificandu-se doar procentul de suprafata in folosinta (20% ).Beneficiarii care folosesc acelasi teren pentru garare sunt : SC 
MERCUR BETA SRL , SC ROZADO SERV SRL ,SC DOIA ROZA . - Banii pentru cofinantare este virata de pesoane care au proiecte in derulare , in felul urmator :banii 
pentru cofinantare , conform extraselor de cont, provin de la SC DINAMIC MEDIA SRL cu asociat unic 100%si administrator MACARIE BOGDAN ( 26.09.2012) - vireaza 
banii catre SC MERCUR BETA ( asociat unic 100% si administrator - MACARIE BOGDAN si SC DOIA JUNIOR ( asociat 100%- DOIA COSMIN). SC DOIA JUNIOR 
vireaza banii la SC ROZADO SERV SRL(asociat unic DOIA ROZA -100%) (27.09.2013).- Sediul social coincide la cei 3 solicitanti( com. Galda , Oiejdea ) Practic , exista 
mai multe elemente financiare , si de amplasament ,care leaga proiectele celor 3 solicitanti . -Proiectul este neeligibil deoarece s-au creat conditii artificiale si nu s-a 
respectat criteriul de eligibilitate EG 6

43 312 M 01 12 7 01 00093 2012 9 28 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
PREGATIREA TERENULUI

ZIPPENFENIG 
VALENTINA ALBA Comuna/Oras SIBOT 

Sat SIBOT - - - - - - - - - - 83.000 0 58.100 0 24.900 5.335.109

- Contractul de comodat are Incheiere de data certa si nu Autentificare - Extrasul de carte funciara prezinta la Partea ii- a inscrieri privind IPOTECARE in favoarea PATRIA 
CREDIT IFN SA , cu interdictie de instrainare , inchiriere , construire , demolare.- Contractul de comodat cu terenul nr. Topo 3593/1/5/1 - pe 23.05.2011 , intre Matei 
Ancuta si Zippenfenig Valentina - Mai exista contract de Comodat , 10 ani , intre Matei Ancuta si Tischeler Simona pe nr. TOPO3593/1/5 ( tot terenul ) - matricea respecta 
conditiile de eligibilitate , dar exista diferente .- la cap. 2.6 - FURNIZORI / CLIENTI - nu este trecuta valoarea produselor ( RON) si nu se poate verifica corelatia intre datele 
din Memoriu Justificativ si Prognozele financiare .- valoare TVA la Devizul pe obiect , placa compactoare , incorect- - Ofertele nu sant semnate si stampilate . PROIECT 
IDENTIC CU PROIECTUL F 312M011270100106 -ZIPPENFENIG VALENTIN , PRIN :- acelasi sediu social- depunere in aceeasi sesiune si pe aceeasi masura - M312- 
cod CAEN - identic- Proiect identic ca structura investitie ,paginatie , continut , valori cheltuieli/venituri, Buget indicativ , Deviz general, Devize pe obiect , Oferte ,data 
Avize.- in MJ exista date de la alte proiecte ( pag .24 -Stan Adrian) - Contractul de comodat are Incheiere de data certa si Autentificare - Extrasul de carte funciara prezinta 
la Partea II- a inscrierii privind IPOTECARE in favoarea PATRIA CREDIT IFN SA , cu interdictie de instrainare , inchiriere , construire , demolare.- Contractul de comodat 
cu terenul nr. Topo 3593/1/5/1 - pe 23.05.2011 , intre Matei Ancuta si Zippenfenig Valentina - Mai exista contract de Comodat , 10 ani , intre Matei Ancuta si Tischeler 
Simona pe nr. TOPO3593/1/5 ( tot terenul )PROIECT IDENTIC CU PROIECTUL F 312M011270100106 -ZIPPENFENIG VALENTIN , PRIN :- acelasi sediu social- 
depunere in aceeasi sesiune si pe aceeasi masura - M312- cod CAEN - identic- proiect identic ca structura investitie ,paginatie , continut , valori cheltuieli/venituri, Buget 
indicativ , Deviz general, Devize pe obiect , Oferte ,data Avize.- in MJ exista date de la alte proiecte , din eroare ( pag.24 - STAN ADRIAN)

44 312 M 01 12 7 01 00105 2012 9 28
ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 

PENTRU OPERATIUNI DE 
MECANICA GENERALA

RADU FLORINA-
ANISOARA ALBA

Comuna/Oras 
CRACIUNELU DE 

JOS Sat 
CRACIUNELU DE 

JOS

- - - - - - - - - - 218.830 0 186.005 0 32.825 5.521.114

Referitor la pct.1.6 s-a bifat ,,nu ,, deoarece in CF (pct.B 1.1) , MJ si ,,Declaratia pe propria raspundere ca va deschide punct de lucru in spatiul rural cu codul CAEN ...... ,
doc.11.2)se face referire la cod CAEN 2526 , cod care nu este eligibil pe M312 , iar din descrierea activitatii din proiect rezulta ca ,,Operatiuni de mecanica generala ,, este 
cod CAEN 2562. Prin E3.4 s-au solicitat clarificari privind memoriul justificativ.Referitor la EG2 s-a bifat ,,NU ,,deoarece : - Referitor la achizitia propusa prin proiect ( doua 
strunguri cu comanda numerica , care vor realiza doar operatiuni legate de strunjire )consideram ca acestea sunt nejustificate si nu pot indeplini realizarea fluxului tehnolo
pentru obtinerea sortimentelor propuse ca produs finit , adica piese de schimb si subansambluri, tinand cont de faptul ca societatea este start -up si nu detine alte utilaje / 
echipamente. Rata de conversie intre euro si moneda nationala pentru data de 17.09.2012 este gresita. S-a refacut bugetul indicative, devizul obiect, devizul general, 
paginile din memorial justificativ aferente, prognozele la cursul euro 4.4885 lei pentru data de 17.09.2012. Se considera ca solicitantul RADU FLORINA ANISOARA 
F312M011270100105 a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati dataorita faptului ca in urma analizei comparative cu un alti solicitanti BRATU GHEORGHE 
F312M011270100149 si MIHU ANA F312M011270100090 s-au constatat urmatoarele aspecte comune : - proiectele au fost depuse in aceeasi zi - acelasi titlu al proiectului 
- aceeasi valoare a proiectului - aceasi data de elaborare MJ , iar in cadrul MJ continutul este identic - acelasi consultant - acelasi domeniu de activitate - achizitie de 
echipamente identice - aceeasi ofertanti - aceeasi furnizori de materie prima solicitantul RADU FLORINA ANISOARA F312M011270100105 a creat conditii artificiale pentru 
a beneficia de plati - fluxul tehnologic propus in vedera realizarii produsului finit , nu poate fi realizat doar prin achizitiile propuse (doua strunguri)
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45 312 M 01 12 7 01 00136 2012 9 28 ,,ACTIVITATI VETERINARE A 
SC MUNTHEANA VET SRL”

SC MUNTHEANA 
VET SRL ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat SARD - - - - - - - - - - 158.979 0 111.285 0 47.694 5.632.399

Punctul 1.1Conform metodologiei de verificare E3.1, verificarea precizărilor din cadrul doc. 11.3 „Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor” (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. In cadrul documentului 11.3 prezentat de catre solicitant in cadrul cererii de finantare, acesta a declarat ca SC MUNTHEANA VET SRL are statutul de 
intreprindere autonoma.In urma verificarilor efectuate in serviciul online RECOM, s-a constatat ca asociatul unic al SC MUNTHEANA VET SRL, dl. Munthiu Iosef este 
asociat in cadrul altor doua societati, astfel: 1. Este asociat cu o cota de participare de 85% in cadrul SC MUNTHIVET SRL, al carei obiect principal de activitate este cel 
specific codului CAEN 7500 – Activitati veterinare 2. Este titular al MUNTHIU IOSEF PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, societate al carei obiect principal de activitate 
este cel specific codului CAEN 0149 - Creşterea altor animaleIntrucat asociatul unic al solicitantului SC MUNTHEANA VET SRL, dl. Munthiu Iosef este asociat cu actiuni in 
proportie de 85% in cadrul SC MUNTHIVET SRL, se poate concluziona ca SC MUNTHEANA VET SRL are statutul de intreprindere legata de SC MUNTHIVET SRL. 
Deoarece in cadrul doc. 11.3 „Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor” dl. Munthiu Iosef nu declara statutul corect al societatii SC MUNTHEANA 
VET SRL, respectand prevederile fisei de verificare E3.1, cererea de finantare devine neeligibila.Punctul 1.2 Declaraţia F pe propria raspundere a solicitantului este asumata 
prin semnatura de solicitantul si reprezentantul legal al proiectului, dl. Munthiu Iosef insa, intrucat pe parcursul verificarii dosarului cererii de finantare s-au identificat 
elemente care nu respecta conditiile de eligibilitate, putem considera ca nu se indeplinesc punctele 2 si 3 din cadrul Declaratiei pe propria raspundere F.Punctul 
1.5Verificarea punctului 1.5 s-a efectuat in conformitate cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor de 
lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această 
măsură.In urma verificarilor bazelor de date FEADR şi a documentului 16 s-a constatat ca solicitantul SC MUNTHEANA VET SRL nu are încheiat contract de finanţare cu 
APDRP pe aceeaşi măsură sau alte proiecte în derulare prin programul FEADR. De asemenea, in urma verificarii persoanei fizice Munthiu Iosef, asociatul unic al 
solicitantului SC MUNTHEANA VET SRL, s-a constatat ca acesta a mai beneficiat de fonduri nerambursabile FEADR, avand proiecte depuse si contractate in cadrul 
masurilor 112 si 141, astfel:1. In cadrul masurii 112 solicitantul a depus proiectul cu titlul „DEZVOLTAREA IN APICULTURA - COMUNA CALNIC, JUDETUL ALBA”, 
proiect care in baza de date are statutul de proiect selectat si contractat, cod contract C112021070100152.2. In cadrul masurii 141, sesiunea de depunere 0110 solicitantul 
a depus proiectul cu titlul „Ferma de semi-subzistenta a PF Munthiu Iosef, comuna Mogos, judetul Alba”, proiect care in baza de date are statutul de proiect selectat si 
contractat, cod contract C141011070100794. 3. In cadrul masurii 141, sesiunea de depunere 0111 solicitantul a depus proiectul cu titlul „FERMA DE SEMI-
SUBZISTENTA A PFA MUNTHIU IOSEF,- COMUNA MOGOS, JUDETUL ALBA”, proiect care in baza de date are statutul de proiect selectat si contractat, cod contract 
C141011170101001. Punctul 1.1Conform metodologiei de verificare E3.1, verificarea precizărilor din cadrul doc. 11.3 „Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-
intreprinderilor” (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. In cadrul documentului 11.3 prezentat de catre solicitant in cadrul cererii de finantare, acesta a declarat ca SC MUNTHEANA VET SRL 
are statutul de intreprindere autonoma.In urma verificarilor efectuate in serviciul online RECOM, s-a constatat ca asociatul unic al SC MUNTHEANA VET SRL, dl. Munthiu 
Iosef este asociat in cadrul altor doua societati, astfel: 1. Este asociat cu o cota de participare de 85% in cadrul SC MUNTHIVET SRL, al carei obiect principal de activitate 
este cel specific codului CAEN 7500 – Activitati veterinare 2. Este titular al MUNTHIU IOSEF PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, societate al carei obiect principal de 
activitate este cel specific codului CAEN 0149 - Creşterea altor animaleIntrucat asociatul unic al solicitantului SC MUNTHEANA VET SRL, dl. Munthiu Iosef este asociat cu 
actiuni in proportie de 85% in cadrul SC MUNTHIVET SRL, se poate concluziona ca SC MUNTHEANA VET SRL are statutul de intreprindere legata de SC MUNTHIVET 
SRL. Deoarece in cadrul doc. 11.3 „Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor” dl. Munthiu Iosef nu declara statutul corect al societatii SC 
MUNTHEANA VET SRL, respectand prevederile fisei de verificare E3.1, cererea de finantare devine neeligibila. EG1 Studiul de fezabilitate nu respecta modelul cadru 
pentru solicitantii privati:- - Solicitantul nu justifica necesitatea construirii spatiilor prevazute in planse, astfel incat sa se justifice caracterul eligibil al cheltuielilor necesare 
constructiei si amenajarii acestora. - In plansa aferenta planului mansardei se identifica un spatiu denumit „cabinet tehnician” in suprafata de 18,37 mp. Din descrierile din 
cadrul studiului de fezabilitate nu reiese faptul ca solicitantul doreste sa angajeze un tehnician, prin urmare nu se justifica necesitatea construirii spatiului destinat 
desfasuratii activitatii acestuia.- Prin proiect se doreste achizitionarea unei instalatii de 4 panouri solare. Solicitantul nu fundamenteaza necesitatea investitiei in energie 
regenerabila in raport cu investitia pe care doreste sa o realizeze. De asemenea, in cadrul cererii de finantare nu se regaseste oferta de pret sau extras din baza de date 
preturi astfel incat sa poata fi justificate costurile necesareachizitionarii acestor panouri solare si a montajului aferent. Nu sunt prezentate planse privind amplasarea 
panourilor solare - Din tabelul prezentat in cadrul capitolului 3 8 al studiului de fezabilitate reiese faptul ca solicitantul doreste achizitionarea unor dotari necesare amenaj

46 312 C 01 12 7 01 00126 2012 9 28

INVESTITIE NOUA LA SC ANA 
ELEGANCE CONSTRUCT SRL 
REPREZENTAND ACHIZITIE 

DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE 
PENTRU PRODUCTIA DE 

PREFABRICATE DIN BETON

S.C. ANA 
ELEGANCE 

CONSTRUCT 
S.R.L.

ALBA
Comuna/Oras 

GALDA DE JOS Sat 
GALDA DE JOS

- - - - - - - - - - 146.210 6.932 124.278 0 21.932 5.756.677

S- a bifat la EG-2 cu ,,NU" din urmatoarele motive :- La EG2 s-a bifat NU deoarece exista neconcordante intre cheltuielile propuse in MJ in raport cu nevoile reale ale 
investitiei. Procesul tehnologic de productie elemente prefabricate din beton vibropresat este un proces complex care functioneaza conform unui flux predefinit de fabricatie. 
Prin utilajele pe care doreste sa le achizitioneze si anume:1. Presa mobila2. Malaxor ax vertical3. Autocamion cu macara4. Masina de slefuit cu perie/disc5. Sistem 
fotovoltaic autonom si mobilsolicitantul nu poate asigura desfasurarea completa a fluxului tehnologic pentru productie de prefabricate din beton datorita lipsei utilajelor pentru 
dozarea materiilor prime necesare pentru producerea retetelor de beton, lipsa spatiilor, buncarelor si silozurilor de depozitare a materiilor prime (nisip, ciment etc.), lipsa 
rezervoarelor de aditivi si apa, lipsa platformei betonate necesare pentru buna functionare a vibropresei, lipsa spatiilor acoperite pentru depozitarea produselor finite in stare 
cruda care nu pot fi lasate afara indiferent de conditiile meteo (ploi, zapada, inghet etc.). In concluzie solicitantul a utilizat date nesustenabile in ce priveste acoperirea 
fluxului tehnologic de producere a prefabricatelor din beton si nu poate sa demonstreze viabilitatea invesitiei.- Utilajele si echipamentele necesare productiei de prefabricate 
de beton - presa mobila , malaxor , autocamion , masina de slefuit ,precum si spatiile de depozitare materiale si imputuri , produse finite , parcare autocamion cu macara , 
organizare flux de productie , necesita amenajarea terenului , platforma betonata si acoperire partiala , magazii.Acestea se pot face pe cheltuieli eligibile sau neeligibile . 
Amenajarile necesare nu se gasesc in bazele de productie existente si nu se gasesc cuprinse nici in obiectivele proiectului (MJ).Practic, nevoile reale ale investitiei sunt mai 
mari decat cele descrise .Se mentioneaza ca sistemul autonom si mobil fotovoltaic pentru energie electrica foloseste pentru functionarea presei mobile . S-au cerut lamuriri 
tehnice prin fisa E3.4,in acest sens, la care nu s-a raspuns concludent . Tehnologic , presa mobila nu poate functiona numai cu sistemul fotovoltaic , iar de producerea 
curentului electric prin sistem fotovoltaic nu este necesara , deoarece in perimetrul curtii - constructii, pe care se deruleaza activitatea de productie , se afla sursa de curent 
electric de la reteaua electrica. La EG2 s-a bifat NU deoarece exista neconcordante intre cheltuielile propuse in MJ in raport cu nevoile reale ale investitiei. Procesul 
tehnologic de productie elemente prefabricate din beton vibropresat este un proces complex care functioneaza conform unui flux predefinit de fabricatie. Prin utilajele pe c
doreste sa le achizitioneze si anume:1. Presa mobila2. Malaxor ax vertical3. Autocamion cu macara4. Masina de slefuit cu perie/disc5. Sistem fotovoltaic autonom si 
mobilsolicitantul nu poate asigura desfasurarea completa a fluxului tehnologic pentru productie de prefabricate din beton datorita lipsei utilajelor pentru dozarea materiilor 
prime necesare pentru producerea retetelor de beton, lipsa spatiilor, buncarelor si silozurilor de depozitare a materiilor prime (nisip, ciment etc.), lipsa rezervoarelor de aditivi 
si apa, lipsa platformei betonate necesare pentru buna functionare a vibropresei, lipsa spatiilor acoperite pentru depozitarea produselor finite in stare cruda care nu pot fi 
lasate afara indiferent de conditiile meteo (ploi, zapada, inghet etc.). In concluzie solicitantul a utilizat date nesustenabile in ce priveste acoperirea fluxului tehnologic de 
producere a prefabricatelor din beton si nu poate sa demonstreze viabilitatea invesitiei. - Utilajele si echipamentele necesare productiei de prefabricate de beton - presa 
mobila , malaxor , autocamion , masina de slefuit ,precum si spatiile de depozitare materiale si imputuri , precum si produse finite , parcare autocamion cu macara , 
organizare flux de productie , necesita amenajarea terenului , platforma betonata si acoperita partial, magazii. Acestea se pot face pe cheltuieli eligibile sau neeligibile . 
Acestea nu se gasesc in bazele de productie existente si nu se gasesc cuprinse nici in obiectivele proiectului (MJ).Practic, nevoile reale ale investitiei sunt mai mari decat 
cele descrise .Se mentioneaza ca sistemul autonom si mobil fotovoltaic pentru energie electrica se foloseste pentru functionarea presei mobile . S-au cerut lamuriri tehnice, 
prin fisa E3.4,in acest sens, la care nu s-a raspuns concludent . Tehnologic , presa mobila nu poate functiona numai cu sistemul fotovoltaic , iar de producerea curentului 
electric prin sistem fotovoltaic nu este necesara , deoarece in perimetrul curtii - constructii, pe care se deruleaza activitatea de productie , se afla sursa de curent electric, de 
la reteaua de electricitate .- La EG2 s-a bifat NU deoarece exista neconcordante intre cheltuielile propuse in MJ in raport cu nevoile reale ale investitiei. Procesul tehnologic 
de productie elemente prefabricate din beton vibropresat este un proces complex care functioneaza conform unui flux predefinit de fabricatie. Prin utilajele pe care doreste
le achizitioneze si anume:1. Presa mobila2. Malaxor ax vertical3. Autocamion cu macara4. Masina de slefuit cu perie/disc5. Sistem fotovoltaic autonom si mobilsolicitantul 
nu poate asigura desfasurarea completa a fluxului tehnologic pentru productie de prefabricate din beton datorita lipsei utilajelor pentru dozarea materiilor prime necesare 
pentru producerea retetelor de beton, lipsa spatiilor, buncarelor si silozurilor de depozitare a materiilor prime (nisip, ciment etc.), lipsa rezervoarelor de aditivi si apa, lipsa 
platformei betonate necesare pentru buna functionare a vibropresei, lipsa spatiilor acoperite pentru depozitarea produselor finite in stare cruda care nu pot fi lasate afara 
indiferent de conditiile meteo (ploi, zapada, inghet etc.). In concluzie solicitantul a utilizat date nesustenabile in ce priveste acoperirea fluxului tehnologic de producere a 
prefabricatelor din beton si nu poate sa demonstreze viabilitatea invesitiei. Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 – „Beneficiarul 
trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei”

47 312 M 01 12 7 01 00106 2012 9 28 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
PRESTARI SERVICII

ZIPPENFENIG 
VALENTIN ALBA Comuna/Oras SIBOT 

Sat SIBOT - - - - - - - - - - 83.000 0 58.100 0 24.900 5.814.777

Suma , privind cofinantarea, este virata de o persoana fizica care are proiect in derulare, in aceeasi sesiune si pe aceeasi masura - M 312 si anume CHIOREAN IOAN / 
CNP 1770723011091. - in Memoriu justificativ nu sunt trecute valorile la cheltuieli si venituri ( 2.6 ) catre furnizori si clienti , astfel incat acestea nu pot fi comparate cu 
prognozele financiare . - - Ofertele sunt pe ZIPPENFENIG VALENTINA si nu pe ZIPPENFENIG VALENTIN- Ofertele sunt nesemnate si stampilate - Sediul social si 
domiciliul identic cu sediul si domiciliul social in proiectul depus de ZPENFENIG VALENTINA -M312- Proiect identic cu proiectul depus de ZIPENFENIG VALENTINA , 
M312 , prin: - sediul socil identic - domiciliu identic - cod CAEN identic - continut si structura identica , inclusiv paginatie - cheltuieli / venituri identice , Buget indicativ , 
Deviz general, Devize pe obicte, Oferte identice - Avize eliberate cu aceeasi data - Obiecte proiect identice - inclusiv o serie de erori privid Memoriu justificativ , Devize pe 
obiect identice - Suma , privind cofinantarea, este virata de o persoana fizica care are proiect in derulare, in aceeasi sesiune si pe aceeasi masura - M 312 si anume 
CHIOREAN IOAN / CNP 1770723011091. - Sediul social si domiciliul identic cu sediul social proiectul depus de ZPENFENIG VALENTINA -M312- Proiect identic cu 
proiectul depus de ZIPENFENIG VALENTINA , M312 , prin: - sediul socil identic - domiciliu identic - cod CAEN identic - continut si structura identica , inclusiv paginatie - 
cheltuieli / venituri identice , Buget indicativ , Deviz general, Devize pe obicte, Oferte identice - Avize eliberate cu aceeasi data - Obiecte proiect identice - inclusiv o serie de 
erori privid Memoriu justificativ , Devize pe obiect identice-Suma , privind cofinantarea, este virata de o persoana fizica care are proiect in derulare, in aceeasi sesiune si pe 
aceeasi masura - M 312 si anume CHIOREAN IOAN / CNP 1770723011091.

48 312 C 01 12 7 01 00146 2012 9 28
CONSTRUIRE HALA DE 

PRODUCTIE TIPOGRAFICA SI 
IMPREJMUIRE

SC SALAD 
PRODUCTION 

SRL
ALBA

Comuna/Oras 
CIUGUD Sat 

CIUGUD
- - - - - - - - - - 223.900 11.200 190.315 0 33.585 6.005.092

6.1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului a). extras de cont bancar trebuie sa fie vizat şi datat de bancă cu cel 
mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare).Extras de cont bancar are data emiterii 
20.09.2012 si cererea de finantare a fost depusa la OJPDRP ALBA in data de 28.09.2012 .1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de 
cofinanţare ale proiectului a). extras de cont bancar trebuie sa fie vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în 
cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare).Extras de cont bancar are data emiterii 20.09.2012 si cererea de finantare a fost depusa la OJPDRP ALBA in data de 
28.09.2012 La EG 7 am bifat NU intrucat: Doc 6.1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului a). extras de cont 
bancar trebuie sa fie vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii 
(autofinanţare).Extras de cont bancar are data emiterii 20.09.2012 si cererea de finantare a fost depusa la OJPDRP ALBA in data de 28.09.2012

49 312 C 01 12 7 01 00145 2012 9 28

CONSTRUIRE SI DOTARE 
ATELIER PENTRU 

FABRICAREA PRODUSELOR 
DIN LEMN, IN SAT LUNCA 

BISERICII, COMUNA VIDRA, 
JUDETUL ALBA

POP ANA ALBA
Comuna/Oras 

VIDRA Sat LUNCA 
BISERICII

- - - - - - - - - - 235.294 11.500 200.000 0 35.294 6.205.092

Solicitantul nu face dovada dreptului de proprietate aupra terenului. Imobilul respectiv este proprietatea lui POP NICOLAE ,intabulat in cartea funciara nr 70717, drept de 
proprietate , cu titlul donatie,dobandit prin Conventie cota actuala 1/1 Solicitantul nu face dovada dreptului de proprietate aupra terenului. Imobilul respectiv este proprietat
lui POP NICOLAE ,intabulat in cartea funciara nr 70717, drept de proprietate , cu titlul donatie,dobandit prin Conventie cota actuala 1/1
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50 312 C 01 12 7 01 00135 2012 9 28 INFIINTARE SPATIU DE 
PRODUCTIE SI IMPREJMUIRE

SC HITTER 
FACTORY SRL ALBA

Comuna/Oras 
GALDA DE JOS Sat 

OIEJDEA
- - - - - - - - - - 182.861 2.004 155.432 0 27.429 6.360.524

Nu s-a raspuns la informatii suplimentare transmise prin formular E3.4 135/13.09.2013 in termenul procedural. Studiul de Fezabilitate este incomplet la urmatoarele capito
:2.5 Piata de aprovizionare/desfacere concurenta si strategia de piata , 3.6 Situatia existent a utilitatilor si analiza acestora, capitol 3.8 caracteristici tehnice si functionale ale 
utilajelor si echipamentelor ce se vor achizitiona prin proiect, capitol 5. Costul estimativ al investitiei,capitol 6 Finantarea investitiei , Indicatori financiari. S-a bifat NU la 
punctul 3.1 deoarece s-au solicitat prin informatii suplimentare corelari si evidentiere cheltuieli aferente utilitati - nu s-a raspuns la informatii suplimentare in termenul 
procedural. Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG1 deoarece nu s-a raspuns la informatii suplimentare transmise prin formular E3.4 nr. 
135/13.09.2013 in termenul procedural. Studiul de Fezabilitate este incomplet la urmatoarele capitole :capitol 2.5 Piata de aprovizionare/desfacere concurenta si strategia 
de piata , capitol 3.6 Situatia existent a utilitatilor si analiza acestora, capitol 3.8 caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor si echipamentelor ce se vor achizitiona prin 
proiect, capitol 5. Costul estimativ al investitiei,capitol 6 Finantarea investitiei .

51 312 C 01 12 7 01 00132 2012 9 28

ACHIZIŢIONARE 
ECHIPAMENTE 

PERFORMANTE PENTRU 
ACTIVITĂŢI DE INTRETINERE 

PEISAGISTICA

KOLSTER-
ROSTAȘ 

DANIELA-MARIA
ALBA

Comuna/Oras 
MIRASLAU Sat 

DECEA
- - - - - - - - - - 44.540 4.000 31.178 0 13.362 6.391.702

S-au solicitat informatii suplimentare nr.725 /30.05.2013 la care solicitantul a raspuns in termen prezentand :1. - S-au refacut cantitatile de lucrari previzionate si s-au adus 
clarificari cu privire la folosirea utilajelor . - S-au adus clarificari referitoare la activitatile desfasurate de cei 2 muncitori. - S - au refacut prognozele . - S-a refacut tabelul cu 
potentialii clienti si furnizori . 2. S-a trecut valoarea de achizitie software pe neeligibil ( 420 euro )Referitor la EG 2 s-a bifat ,,NU,, din urmatoarele considerente :Din analiza 
documentara a datelor din CF si a celorlalte documente suplimentare rezulta faptul ca solictantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari, 
De ex.:, folosirea unor tarife nejustificate, productii obtinute nerealiste , astfel in anul 1 din prognoze plantarea de material floricol pe 50000 mp cu un tarif de 10 lei /mp cu o 
valoare totala de 500000 lei ,aceasta lucrare fiind executata manual de catre cei 2 muncitori care se intentioneaza a se angaja .Totodată achizitiile sunt nejustificate in fluxul 
tehnologic al proiectului (utilajele si echipamentele sunt nejustificate din punct de vedere al capacitatilor si sortimentelor propuse prin proiect , astfel achizitia unui tractor s
unei freze sunt nejustificate ca timp de ocupare pentru mobilizat mecanic sol vegetal in suprafata de 23700 mp anual .( in documentatie se specifica faptul ca aceasta freza 
va fi folosita aproximativ 6,84 ore anual )Deasemenea panoul fotovoltaic este nejustificat în derularea activităţii propuse prin proiect,care este una de prestari servicii .( in MJ 
se mentioneaza faptul ca acesta va fi folosit pentru incarcarea acumulatorului masinii de plantat in zone fara alimentare cu curent electric ) Conform prognozelor dupa 
implementarea proiectului ,veniturile sunt anual in proportie de 89 % din activitati manuale ( desfasurate de cei doi muncitori )iar cu ajutorul ulilajelor achizitionate prin 
proiect, conform fluxului tehnologic se vor realiza venituri de aproximativ 11 % din totalul veniturilor prognozate . Solicitantul a modificat in cadrul raspunsului la informatii 
suplimentare Bugetul indicativ trecand pe neeligibil valoarea de 420 euro reprezentand contravaloarea software design peisagistica - desene CAD ,3D design. Pentru 
bunuri/servicii, solicitantul a prezentat trei oferte pentru bunuri si servicii a căror valoare este mai mare de 15000 Euro Expertul a atasat extras din baza de date ,cu privire la 
Solicitantul Kolster -Rostas Daniela Maria , a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor 
măsurii , prin faptul ca amplasamentul proiectului si anume locul unde vor fi garate utilajele / echipamentele ce se vor achizitiona prin proiect si amplasarea panoului 
fotovoltaic, este identic cu punctul de lucru al altui beneficiar FEADR ( sotul sau )si anume Kolster Edwin ,,Eplant ,,Intreprindere Individuala ,C 112010970100238 .proiect 
finalizat. In concluzie ,atat solicitantul Kolstrer -Rostas Daniela Maria ,cat beneficiarul Kolster Edwin ,,Eplant ,,Intreprindere Individuala au prezentat ca si document de 
proprietate pentru teren aceeasi suprafata si anume 1995 mp ,situata in sat Decea ,comuna Miraslau ,conform contract de vanzare - cumparare nr.1213 /08.06.2013 ( pe 
aceasta suprafata Kolster Edwin ,,Eplant ,,Intreprindere Individuala ,cultiva flori si plante ornamentale in camp si spatii protejate - solarii - si are ca activitate principala caen 
0119 iar ca activitate secundara caen 8130 , acelasi cu solicitantul ). Proiectul este neeligibil datorita faptului ca :- solicitantul a utilizat date nesustenabile la calculul 
indicatorilor economico-financiari .- achizitiile sunt nejustificate in fluxul tehnologic al proiectului (utilajele si echipamentele sunt nejustificate din punct de vedere al 
capacitatilor si sortimentelor propuse prin proiect-Solicitantul Kolster -Rostas Daniela Maria , a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine 
astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii , prin faptul ca amplasamentul proiectului si anume locul unde vor fi garate utilajele / echipamentele ce se vor 
achizitiona prin proiect si amplasarea panoului fotovoltaic, este identic cu punctul de lucru al altui beneficiar FEADR ( sotul sau )si anume Kolster Edwin ,,Eplant 
,,Intreprindere Individuala ,C 112010970100238 .proiect finalizat.

52 312 M 01 12 7 01 00104 2012 9 28
ACHIZITIE UTILAJE DE 
CONSTRUCTII PENTRU 

PREGATIREA TERENULUI

BOCSA SINZIANA 
RODICA ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat SARD - - - - - - - - - - 64.172 0 44.920 0 19.252 6.436.622

Solicitantul desi are drept de folosinta asupra terenului pe o perioada de 15 ani – prin contract de comodat nr. 1443 din 20.09.2012 incheiat intre Sas Florin si Sas Eva in 
calitate de comodanti si Bocsa Sinziana Rodica in calitate de comodatara obiectul contractului fiind constituit din folosinta gratuita a unei suprafate de 100 mp teren 
extravilan cu destinatia parcare pentru utilaje din imobilul situat administrativ in extravilanul comunei Ighiu, sat Sard, FN, Inscris in Cartea Funciara nr. 80119 a comunei 
Ighiu nr. crt. A1 nr. cadastral/nr. topografic: 80119, teren extravilan, avand categoria de folosinta arabil in suprafata de 515 mp, parcela nu este departajata , fata de ceilalti 2 
solicitanti care au contract de comodat pe aceeasi parcela si care au cereri de finantare depuse in aceeasi sesiune (Rentea Utiu Maria Iustina, Stanca Petru Ioan). S-a bifat 
DA deoarece:Acelasi amplasament al proiectului de regaseste in mai multe proiecte (Farcas Ioana Alexandra, Hanes Marinela Veronica, SC Intersect Construct SRL, 
Craciun Valentin Vasile, Bocsa Sinziana Rodica, Stanca Petru Ioan, Rentea Utiu Maria Iustina) solicitantii incheind contract de comodat cu aceleasi persoane Sas Florin si 
Sas Eva.Solicitantii Bocsa Sinziana Rodica, Rentea Utiu Maria Iustina, Stanca Petru Ioan au depus cererile de finantare in aceasi zi iar proiectele sunt identice ca si 
conceptie, format , paginatie, furnizori, clienti, date de elaborare documente, avize, autorizatii. Declaratia de microintreprindere nu este bifata la „tipul intreprinderii”.”.Acelasi 
consultant al proiectului SC BIROU ARHIS CONSULT SRL se regaseste in mai multe proiecte fapt ce a condus la verificarea proiectelor respective pentru identificarea un
legaturi. In urma verificarilor efectuate s-au identificat legaturi care conduc la complementaritatea investitiilor propuse deoarece investitiile se completeaza in cadrul unui flux 
tehnologic si anume:Solicitant Investitie propusaHanes Marinela Veronica Buldoexcavator cu brat standardSC Intersect Construct SRL Buldoexcavator, Kit bloturi, Kit 
flotanteCraciun Valentin Vasile MiniexcavatorBocsa Sinziana Rodica Miniincarcator frontalStanca Petru Ioan Cilindru compactorFarcas Ioana Alexandra 
BuldoexcavatorRentea Utiu Maria Iustina Excavator pe senileIn urma analizei efectuate s-a constatat faptul ca s-au creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a 
obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. Acelasi amplasament al proiectului de regaseste in mai multe proiecte (Farcas Ioana Alexandra, Hanes Marin
Veronica, SC Intersect Construct SRL, Craciun Valentin Vasile, Bocsa Sinziana Rodica, Stanca Petru Ioan, Rentea Utiu Maria Iustina) solicitantii incheind contract de 
comodat cu aceleasi persoane Sas Florin si Sas Eva.Solicitantii Bocsa Sinziana Rodica, Rentea Utiu Maria Iustina, Stanca Petru Ioan au depus cererile de finantare in 
aceasi zi iar proiectele sunt identice ca si conceptie, format , paginatie, furnizori, clienti, date de elaborare documente, avize, autorizatii. Declaratia de microintreprindere nu 
este bifata la „tipul intreprinderii”.”.Acelasi consultant al proiectului SC BIROU ARHIS CONSULT SRL se regaseste in mai multe proiecte fapt ce a condus la verificarea 
proiectelor respective pentru identificarea unor legaturi. In urma verificarilor efectuate s-au identificat legaturi care conduc la complementaritatea investitiilor propuse 
deoarece investitiile se completeaza in cadrul unui flux tehnologic si anume:Solicitant Investitie propusaHanes Marinela Veronica Buldoexcavator cu brat standardSC 
Intersect Construct SRL Buldoexcavator, Kit bloturi, Kit flotanteCraciun Valentin Vasile MiniexcavatorBocsa Sinziana Rodica Miniincarcator frontalStanca Petru Ioan Cilindru 
compactorFarcas Ioana Alexandra BuldoexcavatorRentea Utiu Maria Iustina Excavator pe senileIn urma analizei efectuate s-a constatat faptul ca s-au creat conditii artific
pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii.

53 312 C 01 12 7 01 00088 2012 9 28 CONSTRUIRE HALA 
IMBUTELIERE APA

SC CARPATIC 
DRINKS SRL ALBA

Comuna/Oras 
POSAGA Sat 

POSAGA DE JOS
- - - - - - - - - - 234.600 7.200 199.410 0 35.190 6.636.032

Criteriul de eligibilitate EG5 nu este indeplinit deoarece solicitantul nu a prezentat aviz eliberat de Administratia Nationala Apele Romane pentru investitia propusa. Acest 
aviz a fost solicitat in cadrul informatiilor suplimentare avand la baza specificitatea investitiei, iar din documentul emis de ANAR-SGA ALBA se precizeaza ca "inainte de 
inceperea executiei obiectivului, dupa elaborarea studiului de fezabilitate beneficiarul este obligatsa solicite si sa obtina avizul de gospodarire a apelor" in urma informatiilor 
suplimentare au fost atasate oferte pentruLinie automata imbuteliere lichide plate de la trei firmedintre care doua (SC REMONT SRL si SC REMONT SERV SRL) au 
actionariat comun in persoana domnului Suteu Petrica (50% din SC REMONT SRL si 100% din SC REMONT SERV SRL)astfel existand suspiciunea asupara 
rezonabilitatii preturilor. Criteriul de eligibilitate EG5 nu este indeplinit deoarece solicitantul nu a prezentat aviz eliberat de Administratia Nationala Apele Romane pentru 
investitia propusa. Acest aviz a fost solicitat in cadrul informatiilor suplimentare avand la baza specificitatea investitiei, iar din documentul emis de ANAR-SGA ALBA se 
precizeaza ca "inainte de inceperea executiei obiectivului, dupa elaborarea studiului de fezabilitate beneficiarul este obligatsa solicite si sa obtina avizul de gospodarire a 
apelor"

54 312 M 01 12 7 01 00124 2012 9 28 ACHIZITIE UTILAJE DE 
BRICHETAT SI COMBINA DULAU NELUTA ALBA Comuna/Oras SONA 

Sat SONA - - - - - - - - - - 233.918 0 181.706 0 52.212 6.817.738

Solicitantul isi propune sa realizeze o investitie pentru producerea de brichete din resturi vegetale si activitati de recoltat. Conform raportului de expertiza tehnica hala in care 
se vor amplasa utilajele a fost construita in anii 1960-1962 si prezinta degradari. In raportul de expertiza se propun urmatoarele:-se vor desfiinta sau se vor reface peretii de 
compartimentare etc-se vor monta cei doi stalpi metalici eliminate sau se vor lua masuri de consolidare a structurii existente -utilajele achizitionate se vor monta pe fundatii 
noi independente de restul structurii existente.Tinand cont de aceste aspecte si luand in considerare faptul ca solicitantul nu a inclus in studiul de fezabilitate lucrari de 
constructii (consolidari)consideram proiectul neviabil iar investitia nefundamentata. Mai mult de 50% din valoarea eligibila este realizata in aceasta hala, iar din motivele 
mentionate anterior consideram proiectul neeligibil.Nu se respecta criteriul de eligibilitate EG 2 Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei. Solicitantul isi 
propune sa realizeze o investitie pentru producerea de brichete din resturi vegetale si activitati de recoltat. Conform raportului de expertiza tehnica hala in care se vor 
amplasa utilajele a fost construita in anii 1960-1962 si prezinta degradari. In raportul de expertiza se propun urmatoarele:-se vor desfiinta sau se vor reface peretii de 
compartimentare etc-se vor monta cei doi stalpi metalici eliminate sau se vor lua masuri de consolidare a structurii existente -utilajele achizitionate se vor monta pe fundatii 
noi independente de restul structurii existente.Tinand cont de aceste aspecte si luand in considerare faptul ca solicitantul nu a inclus in studiul de fezabilitate lucrari de 
constructii (consolidari)consideram proiectul neviabil iar investitia nefundamentata. Mai mult de 50% din valoarea eligibila este realizata in aceasta hala, iar din motivele 
mentionate anterior consideram proiectul neeligibil.Nu se respecta criteriul de eligibilitate EG 2 Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei. Solicitantul isi 
propune sa realizeze o investitie pentru producerea de brichete din resturi vegetale si activitati de recoltat. Conform raportului de expertiza tehnica hala in care se vor 
amplasa utilajele a fost construita in anii 1960-1962 si prezinta degradari. In raportul de expertiza se propun urmatoarele:-se vor desfiinta sau se vor reface peretii de 
compartimentare etc-se vor monta cei doi stalpi metalici eliminate sau se vor lua masuri de consolidare a structurii existente -utilajele achizitionate se vor monta pe fundatii 
noi independente de restul structurii existente.Tinand cont de aceste aspecte si luand in considerare faptul ca solicitantul nu a inclus in studiul de fezabilitate lucrari de 
constructii (consolidari)consideram proiectul neviabil iar investitia nefundamentata. Mai mult de 50% din valoarea eligibila este realizata in aceasta hala, iar din motivele 
mentionate anterior consideram proiectul neeligibil.Nu se respecta criteriul de eligibilitate EG 2 Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei. Solicitantul isi 
propune sa realizeze o investitie pentru producerea de brichete din resturi vegetale si activitati de recoltat. Conform raportului de expertiza tehnica hala in care se vor 
amplasa utilajele a fost construita in anii 1960-1962 si prezinta degradari. In raportul de expertiza se propun urmatoarele:-se vor desfiinta sau se vor reface peretii de 
compartimentare etc-se vor monta cei doi stalpi metalici eliminate sau se vor lua masuri de consolidare a structurii existente -utilajele achizitionate se vor monta pe fundatii 
noi independente de restul structurii existente.Tinand cont de aceste aspecte si luand in considerare faptul ca solicitantul nu a inclus in studiul de fezabilitate lucrari de 
constructii (consolidari)consideram proiectul neviabil iar investitia nefundamentata. Mai mult de 50% din valoarea eligibila este realizata in aceasta hala, iar din motivele 
mentionate anterior consideram proiectul neeligibil.Nu se respecta criteriul de eligibilitate EG 2 Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei.
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55 312 C 01 12 7 01 00111 2012 9 28

INVESTITIE NOUA LA SC 
PARDOSELI BETON SRL 

REPREZENTAND ACHIZITIE 
DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE 

PENTRU PRODUCTIA DE 
PREFABRICATE DIN BETON

S.C. PARDOSELI 
BETON S.R.L. ALBA Comuna/Oras 

MIHALT Sat MIHALT - - - - - - - - - - 296.671 6.932 200.000 0 96.671 7.017.738

S-au cerut informatii suplimentare cu privire la detalierea fluxului tehnologic La EG2 s-a bifat NU deoarece exista neconcordante intre cheltuielile propuse in MJ in raport cu 
nevoile reale ale investitiei. Procesul tehnologic de productie elemente prefabricate din beton vibropresat este un proces complex care functioneaza conform unui flux 
predefinit de fabricatie. Prin utilajele pe care doreste sa le achizitioneze si anume:1. Vibropresa mobila multistrat2. Transpalet cu avans electric3. Masina de slefuit cu 
perie/disc4. Sistem fotovoltaic autonom si mobilsolicitantul nu poate asigura desfasurarea completa a fluxului tehnologic pentru productie de prefabricate din beton datorita 
lipsei utilajelor pentru dozarea materiilor prime necesare pentru producerea retetelor de beton, lipsa spatiilor, buncarelor si silozurilor de depozitare a materiilor prime (nisip, 
ciment etc.), lipsa rezervoarelor de aditivi si apa, lipsa utilajelor pentru pregatirea amestecului de materii prime, lipsa platformei betonate necesare pentru buna functionare a 
vibropresei, lipsa spatiilor acoperite pentru depozitarea produselor finite in stare cruda care nu pot fi lasate afara indiferent de conditiile meteo (ploi, zapada, inghet etc.). In 
concluzie solicitantul a utilizat date nesustenabile in ce priveste acoperirea fluxului tehnologic de producere a prefabricatelor din beton si nu poate sa demonstreze 
viabilitatea invesitiei. Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 – „Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei”

56 312 M 01 12 7 01 00143 2012 9 28
ACHIZITIE UTILAJE DE 
CONSTRUCTII PENTRU 

PREGATIREA TERENULUI

MIHAILESCU 
AUREL ALBA

Comuna/Oras 
SALISTEA Sat 

TARTARIA
- - - - - - - - - - 90.700 0 63.490 0 27.210 7.081.228

La EG6- BENEFICIARUL ARE DREPT DEFOLOSINTA ASUPRA TERENULUI de 300 mp , PRIN COMODAT, PE 10 ANI , DAR NU ESTE DEPARTAJATA PARCELA , 
FATA DE ALTI DOI SOLICITANTI , CARE SI EI AU CONTRACT DE COMODAT PE ACEEASI PARCELA - NR. CAD.233/2 , DE 960mp.- CONTRACTUL DE 
COMODAT ESTE PE O PERIOADA DE MAI PUTIN DE 10 ANI DE LA DATA DEPUNERII CERERII DE FINANTARE.-In MEMORIU JUSTIFICATIV ,la Foaia de capat , 
amplasamentul este in localitatea SARD , com. IGHIU. Exista 3 proiecte pe aceeasi masura ,M312 , depuse in aceeasi sesiune, pe aceeasi localitate :TARTARIA - 
Proiectele au aceeasi locatie ,cu teren inchiriat de la aceeasi persoana -Contractele de comodat sunt facute cu aceeasi persoana fizica ,DUMITRU FLORIN , CNP 
1670701384195, in aceeasi localitate - TARTARIA -SALISTEA ,incheiate in aceeasi data ,13 septembie ,2012 si pe aceeasi parcela ,cu nr. cadastral 233/2 cu alti doi 
solicitanti pe aceeasi masura ( M312)si in aceesi sesiune la TIMPEA FELICIANA , TINTEA CODRUT, MIHAILESCU AUREL .- Terenul cu nr. TOP 233/2 , de 960 mp 
apare la toti 3 solicitanti si nu este departajat intre cei 3 solicitanti.In contractul de comodat este trecuta suprafata de 200 mp , nelocalizata fata de ceilalti 2 colocatari , care 
au contract de comodat pe aceeasi suprafata. - Utilajele ce se vor achizitiona la cei 3 solicitanti sunt complementare .- Consultantul este acelasi , SC INDUSTRIAL EURO 
STAR SRL , iar proiectele sunt identice ca si conceptie , format , paginatie , furnizori, clienti , date de elaborare documente ,avize , autorizatii.din motivele enumerate 
consideram proiectul ca fiind neeligibil.- CONTRACTUL DE COMODAT este pe o perioada mai mica de 10 ani , de la data depunerii Cererii de finantare .-In MEMORIU 
JUSTIFICATIV ,la Foaia de capat , amplasamentul este in localitatea SARD , com. IGHIU- La Declaratia de microintreprindere nu este bifat- Tipul intreprinderii Exista 3 
proiecte pe aceeasi masura ,M312 , depuse in aceeasi sesiune, pe aceeasi localitate :TARTARIA - Proiectele au aceeasi locatie ,cu teren inchiriat de la aceeasi persoana -
Contractele de comodat sunt facute cu aceeasi persoana fizica ,DUMITRU FLORIN , CNP 1670701384195, in aceeasi localitate - TARTARIA -SALISTEA ,incheiate in 
aceeasi data ,13 septembie ,2012 si pe aceeasi parcela ,cu nr. cadastral 233/2 cu alti doi solicitanti pe aceeasi masura ( M312)si in aceesi sesiune la TIMPEA FELICIANA
TINTEA CODRUT, MIHAILESCU AUREL .- Terenul cu nr. TOP 233/2 , de 960 mp apare la toti 3 solicitanti si nu este departajat intre cei 3 solicitanti.In contractul de 
comodat este trecuta suprafata de 200 mp , nelocalizata fata de ceilalti 2 colocatari , care au contract de comodat pe aceeasi suprafata. - Utilajele ce se vor achizitiona la 
3 solicitanti sunt complementare .- Consultantul este acelasi , SC INDUSTRIAL EURO STAR SRL , iar proiectele sunt identice ca si conceptie , format , paginatie , 
furnizori, clienti , date de elaborare documente ,avize , autorizatii.din motivele enumerate consideram proiectul ca fiind neeligibil.- Contract de comodat pe o perioada mai 
mica de 10 ani de la data depunerii cererii de finantare.- Declaratia de microintreprindere nebifata la -Tipul intreprinderii-In MEMORIU JUSTIFICATIV ,la Foaia de capat , 
amplasamentul este in localitatea SARD , com. IGHIU

57 312 M 01 12 7 01 00087 2012 9 28 ACHIZITIE EHIPAMENTE 
TIPOGRAFIE

CLIT AURELIA - 
MARIA ALBA

Comuna/Oras 
OHABA Sat 
SECASEL

- - - - - - - - - - 77.826 0 66.152 0 11.674 7.147.380

-conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in Memoriul justificativ deoarece imobilul respectiv asa cum este prezentat in fotografiile facute la fata 
locului, se afla in proces de modernizare.Solicitantul nu face nici o referire la imobilul respectiv in Memoriu justificativ si nici nu are prevazuta in Bugetul indicativ o cheltuia
pe neeligibil pentru modernizarea acestuia. In aceste conditii consideram ca solicitantul nu poate realiza investitia propusa iar Cererea de finantare nu indeplineste din punct 
de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila. -descrierile tehnice despre activitatile din cadrul planului de afaceri NU corespund realitatii -conditiile 
existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in Memoriul justificativ deoarece imobilul respectiv asa cum este prezentat in fotografiile facute la fata locului,
afla in proces de modernizare.Solicitantul nu face nici o referire la imobilul respectiv in Memoriu justificativ si nici nu are prevazuta in Bugetul indicativ o cheltuiala pe 
neeligibil pentru modernizarea acestuia. In aceste conditii consideram ca solicitantul nu poate realiza investitia propusa iar Cererea de finantare nu indeplineste din punct de 
vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila. -descrierile tehnice despre activitatile din cadrul planului de afaceri NU corespund realitatii -conditiile 
existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in Memoriul justificativ deoarece imobilul respectiv asa cum este prezentat in fotografiile facute la fata locului,
afla in proces de modernizare.Solicitantul nu face nici o referire la imobilul respectiv in Memoriu justificativ si nici nu are prevazuta in Bugetul indicativ o cheltuiala pe 
neeligibil pentru modernizarea acestuia. In aceste conditii consideram ca solicitantul nu poate realiza investitia propusa iar Cererea de finantare nu indeplineste din punct de 
vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila. -descrierile tehnice despre activitatile din cadrul planului de afaceri NU corespund realitatii Proiectul este 
neeligibil datorita faptului ca imobilul unde se va realiza investitia este necorespnzator pentru activitatea propusa.

58 312 M 01 12 7 01 00103 2012 9 28
DOTAREA CU MASINI , 

ECHIPAMENTE SI BUNURI 
TANGIBILE 

SC VEGETAL 
LINE SRL ALBA

Comuna/Oras VINTU 
DE JOS Sat VINTU 

DE JOS
- - - - - - - - - - 25.060 0 17.542 0 7.518 7.164.922

La pagina 20 s-a corelat Codul CAEN 7729 cu codul trecut in celelalte pagini 3, 21, 70.Activitatea prevazuta in proiect de inchiriere a vitrinelor frigorifice catre beneficiary nu 
se incadreaza in codul CAEN 7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. Codul CAEN din cererea de finantare nu corespunde 
activitatii pentru care se solicita finantarea deoarece, conform memoriului justificativ, activitatea propusa prin proiect consta in achizitionarea unor vitrine frigorifice destinate 
conservarii si prezentarii (punerii in vaoare) produselor, care vor fi inchiriate diversilor solicitanti. Vitrinele frifgorifice sunt descrise ca “incinte specializate de depozitare in frig 
pentru prezentarea si desfacerea produselor”. Aceasta activitate nu poate fi incadrata in cod CAEN 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi 
gospodăreşti n.c.a. deoarece această clasă include:- închirierea altor bunuri gospodăreşti sau personale, către gospodării sau întreprinderi (cu excepţia bunurilor 
recreaţionale şi a echipamentului sportiv):- textile, îmbrăcăminte şi încălţăminte- mobilă, ceramică şi sticlărie, vase de bucătărie, veselă şi tacâmuri, aparate electrice şi de 
uz gospodăresc- bijuterii, instrumente muzicale, decoruri şi costume- cărţi, ziare şi reviste- aparatură şi echipament pentru amatori sau pentru hobby-uri, de exemplu, unelte 
pentru repararea casei- flori şi plante- echipament electronic de uz gospodăresc Exista neconcordante intre cheltuielile propuse in memoriul justificativ si activitatea pentru 
care se solicita finantarea. Codul CAEN din cererea de finantare nu corespunde activitatii pentru care se solicita finantarea deoarece, conform memoriului justificativ, 
activitatea propusa prin proiect consta in achizitionarea unor vitrine frigorifice destinate conservarii si prezentarii (punerii in vaoare) produselor, care vor fi inchiriate diversilor 
solicitanti. Vitrinele frifgorifice sunt descrise ca “incinte specializate de depozitare in frig pentru prezentarea si desfacerea produselor”. Aceasta activitate nu poate fi incadrata 
in cod CAEN 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti Valoarea TVA-lui aferenta cheltuielilor eligibile nu este trecuta pe randul 
"Valoare TVA" din bugetului indicativ al cererii de finantare. Prin E3.4 s-a remediat. Am ataşat extras tipărite din baza de date pentru servicii. TVA aferenta cheltuielilor 
eligibile nu este trecut in coloanele planului financiar cererea de finantare. Activitatea prevazuta in proiect de inchiriere a vitrinelor frigorifice catre beneficiary nu se 
incadreaza in codul CAEN 7729 - Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a. Codul CAEN din cererea de finantare nu corespunde 
activitatii pentru care se solicita finantarea deoarece, conform memoriului justificativ, activitatea propusa prin proiect consta in achizitionarea unor vitrine frigorifice destinate 
conservarii si prezentarii (punerii in vaoare) produselor, care vor fi inchiriate diversilor solicitanti. Vitrinele frifgorifice sunt descrise ca “incinte specializate de depozitare in frig 
pentru prezentarea si desfacerea produselor”. Aceasta activitate nu poate fi incadrata in cod CAEN 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi 
gospodăreşti n.c.a. deoarece această clasă include:- închirierea altor bunuri gospodăreşti sau personale, către gospodării sau întreprinderi (cu excepţia bunurilor 
recreaţionale şi a echipamentului sportiv):- textile, îmbrăcăminte şi încălţăminte- mobilă, ceramică şi sticlărie, vase de bucătărie, veselă şi tacâmuri, aparate electrice şi de 
uz gospodăresc- bijuterii, instrumente muzicale, decoruri şi costume- cărţi, ziare şi reviste- aparatură şi echipament pentru amatori sau pentru hobby-uri, de exemplu, unelte 
pentru repararea casei- flori şi plante- echipament electronic de uz gospodăresc

59 312 C 01 12 7 01 00125 2012 9 28
ACHIZITIE UTILAJE DE 
CONSTRUCTII PENTRU 

PREGATIREA TERENULUI

RENTEA UTIU 
MARIA IUSTINA ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat SARD - - - - - - - - - - 106.900 0 74.830 0 32.070 7.239.752

Solicitantul desi are drept de folosinta asupra terenului pe o perioada de 15 ani – prin contract de comodat nr. 1441 din 20.09.2012 incheiat intre Sas Florin si Sas Eva in 
calitate de comodanti si Rentea Utiu Maria Iustina in calitate de comodatara obiectul contractului fiind constituit din folosinta gratuita a unei suprafate de 100 mp teren 
extravilan cu destinatia parcare pentru utilaje din imobilul situat administrativ in extravilanul comunei Ighiu, sat Sard, FN, Inscris in Cartea Funciara nr. 80119 a comunei 
Ighiu nr. crt. A1 nr. cadastral/nr. topografic: 80119, teren extravilan, avand categoria de folosinta arabil in suprafata de 515 mp, parcela nu este departajata , fata de ceilalti 2 
solicitanti care au contract de comodat pe aceeasi parcela si care au cereri de finantare depuse in aceeasi sesiune (Bocsa Sinziana Rodica, Stanca Petru Ioan). S-a bifat 
deoarece:Acelasi amplasament al proiectului de regaseste in mai multe proiecte (Farcas Ioana Alexandra, Hanes Marinela Veronica, SC Intersect Construct SRL, Craciun 
Valentin Vasile, Bocsa Sinziana Rodica, Stanca Petru Ioan, Rentea Utiu Maria Iustina) solicitantii incheind contract de comodat cu aceleasi persoane Sas Florin si Sas 
Eva.Solicitantii Rentea Utiu Maria Iustina, Bocsa Sinziana Rodica, Stanca Petru Ioan au depus cererile de finantare in aceasi zi iar proiectele sunt identice ca si conceptie, 
format , paginatie, furnizori, clienti, date de elaborare documente, avize, autorizatii. Declaratia de microintreprindere nu este bifata la „tipul intreprinderii”.”.Acelasi consultant 
al proiectului SC BIROU ARHIS CONSULT SRL se regaseste in mai multe proiecte fapt ce a condus la verificarea proiectelor respective pentru identificarea unor legaturi. 
In urma verificarilor efectuate s-au identificat legaturi care conduc la complementaritatea investitiilor propuse deoarece investitiile se completeaza in cadrul unui flux 
tehnologic si anume:Solicitant Investitie propusaHanes Marinela Veronica Buldoexcavator cu brat standardSC Intersect Construct SRL Buldoexcavator, Kit bloturi, Kit 
flotanteCraciun Valentin Vasile MiniexcavatorBocsa Sinziana Rodica Miniincarcator frontalStanca Petru Ioan Cilindru compactorFarcas Ioana Alexandra 
BuldoexcavatorRentea Utiu Maria Iustina Excavator pe senileIn urma analizei efectuate s-a constatat faptul ca s-au creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a 
obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. Acelasi amplasament al proiectului de regaseste in mai multe proiecte (Farcas Ioana Alexandra, Hanes Marin
Veronica, SC Intersect Construct SRL, Craciun Valentin Vasile, Bocsa Sinziana Rodica, Stanca Petru Ioan, Rentea Utiu Maria Iustina) solicitantii incheind contract de 
comodat cu aceleasi persoane Sas Florin si Sas Eva.Solicitantii Rentea Utiu Maria Iustina, Bocsa Sinziana Rodica, Stanca Petru Ioan au depus cererile de finantare in 
aceasi zi iar proiectele sunt identice ca si conceptie, format , paginatie, furnizori, clienti, date de elaborare documente, avize, autorizatii. Declaratia de microintreprindere nu 
este bifata la „tipul intreprinderii”.”.Acelasi consultant al proiectului SC BIROU ARHIS CONSULT SRL se regaseste in mai multe proiecte fapt ce a condus la verificarea 
proiectelor respective pentru identificarea unor legaturi. In urma verificarilor efectuate s-au identificat legaturi care conduc la complementaritatea investitiilor propuse 
deoarece investitiile se completeaza in cadrul unui flux tehnologic si anume:Solicitant Investitie propusaHanes Marinela Veronica Buldoexcavator cu brat standardSC 
Intersect Construct SRL Buldoexcavator, Kit bloturi, Kit flotanteCraciun Valentin Vasile MiniexcavatorBocsa Sinziana Rodica Miniincarcator frontalStanca Petru Ioan Cilindru 
compactorFarcas Ioana Alexandra BuldoexcavatorRentea Utiu Maria Iustina Excavator pe senileIn urma analizei efectuate s-a constatat faptul ca s-au creat conditii artific
pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii.
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60 312 M 01 12 7 01 00141 2012 9 28

CONSTRUIRE SPATIU SI 
INFIINTARE LINIE 

PRODUCTIE ECHIPAMENTE 
IT

SC WORLDBOX 
CORPORATION 

SRL
ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat SARD - - - - - - - - - - 220.000 0 187.000 0 33.000 7.426.752

Verificarea eligibilitatii solicitantului s-a efectuat conform instructiunii 221/14.02.2013 Referita- Lista E- 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor. 
Societatea SC WORLDBOX CORPORATION SRL - CUI – 30420170, atribuit in data de 11.07.2012, micro-intreprindere, prin d-na SIMU VALERIA, cu functia de 
administrator, completeaza ,semneaza si depune aceasta Declaratie, bifand la Tipul intreprinderii, casuta de Intreprindere autonoma. Activitatea principala a acestei socie
este aferenta codului CAEN-2620- Fabricarea calculatoarelor si a echipamentelor periferice si la sediului social desfasoara activitati proprii de birou pt. societate. In urma 
verificarii solicitantului prin serviciul online RECOM, al Oficiului National al Registrului Comertului,( aplicand noua metodologie de verificare a fisei de eligibilitate E3.1-
versiunea 7 ), s-a constatat ca solicitantul a declarat corect statutul intreprinderii. Societatea, SC WORLDBOX CORPORATION SRL, nu se gaseste ca asociat sau actiona
persoana juridica la alte societati. D-na Simu Valeria, asociat unic si administrator al firmei SC Worldbox Corporation SRL este actionar persoana fizica si la societatea SC 
M&amp;M TERMO CENTRAL SRL. La aceasta societate d-na Simu Valeria are calitatea de administrator si ca actionar are o cota de participare la beneficii si pierderi de 
50% / 50%, alaturi de d-ul MORARIU MARIN, cu CNP- 1621011013527, care ca asociat detin o cota la beneficii si pierderi de 50% / 50%. Codul CAEN principal al acestei 
societati este 4322- lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat, iar ca activitati autorizate conform art. 15 din L359/2004, nu desfasoara activitati proprii de 
birou pt. societate. Deci aceste doua societati sunt autonome, activitatea lor fiind diferita. Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria micro-intrepriderilor, 
respecta Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Pct. 1.2- Solicitantul prin descrierile din proiect si documentele anexate cererii de finantare, nu respecta 
punctele 2 si 3 din Declaratia F- pe proprie raspundere. S-a accesat Baza de date FEADR- solicitantul nu a fost indentificat in proiecte finalizate sau in curs de evaluare. 
Sau listat si atasat documentele din Baza de date RECOM si FEADR. Criteriul EG1- neândeplinit.La pct. 2.5, al SF-ului- piata de aprovizionare /desfacere, nu exista 
potentiali furnizori si potentiali clienti, solicitantii dezvoltând la acest punct o strategie de marketing. Furnizorii si clientii vor fi cunoscuti, dupa finalizarea investitiei, prin 
lansarea pe piata a unui program de promovarea a produsului final si unic – laptop. Se specifică ca nu se cunosc furnizorii la momentul actual. - Pct.5 – al SF-ului- Costul 
estimativ al investitiei. Desi continutul acestui punct este atasat SF-ului, solicitantii, nu au accesat Baza de date FEADR si nici nu se face nicio referire la aceasta. S-au 
atasat oferte pt. linia tehnologica, dar neconcludente- vezi oferta DOMO. Nu s-a respectat nici atentionarea privind investitiile care au drept scop implementarea noilor 
provocari, pt. a se completa in dreptul coloanei PERE, valorile aferente acestei investitii, nu s-au depus oferte pt. baza materiala a confectionarii si asamblarii obiectului de 
activitate-laptop- carcasa, placa de baza, procesorul si sistemul de racire, memoria ram, placa de retea wireless si a modulului bluetooth, unitatea optica, hard disc, camera 
web, ecran, tastatura, capace si baterie. EG2- Solicitantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari.Pct. 1.1- Prognoza veniturilor - in ceea 
ce priveste produsul unic- laptop, valoarea/ unitate de masura, grafic de productie pe anii 1-5. (valori nefundamentate, alese aleatoriu.)-Pct.1.2- Prognoza cheltuielilor- 
cheltuielile materiale nefundamentate. Valorile din Bugetul indicativ sunt nesustenabile. Nu s-a respectat punctul 5 al SF-ului. Nu sa accesat Baza de date FEADR si nici n
se face nicio referire la aceasta. S-au atasat oferte pt. linia tehnologica, dar neconcludente- vezi oferta DOMO. Datele utilizate pt. intoctimirea Bugetului indicativ fiind 
nesustenabile, planul financiar nu indeplineste cerintele de corectitudine si de eligibilitate. Pct.6- S-au listat si atasat extrase din documentul 16, aferent sesiunii in curs. La 
pct.2- au fost indentificate, 3 proiecte cu sediul social in aceiasi comuna CRICAU, judetul Alba, din care la acelasi nr. 71, 2 proiecte si cu acelasi cod Caen-2620( solicitant
Sc Worldhostin G Srl si Sc Worldbox Corporation Srl ) si 1 proiect cu sediul social in aceiasi comuna dar la nr.251 si cu codul Caen-1393 ( Sc Timardinu Srl )La pct.3- 
acelasi amplasament, aceiasi comuna, au fost identificate 24 de proiecte din care in comuna IGHIU, sat SARD- 23 de proiecte, iar in comuna IGHIU, sat TELNA, 1 proiect. 
In comuna IGHIU, sat SARD, jud. Alba, din cele 23 de proiecte cu solicitanti diferiti au fost indentificate 3 proiecte cu codul CAEN-3109, 9 proiecte cu codul Caen- 4312, 2 
proiecte cu codul CAEN-8621/8622/8623 si 2 proiecte cu codul CAEN-2361.La pct. 5- acelasi consultant- SC INDUSTRIAL EURO STAR SRL, a fost indentificat la 11 
proiecte. Analizând datele de la punctul 2- acelasi sediu social- unde sau indentificat cele doua societatii, Sc Worldbox Corporation Srl, respectiv Sc Worldhosting Srl, sau 
adaugat si alte puncte comune la acesti doi solicitanti - acelasi cod CAEN-2620 si acelasi consultant, Sc Industrial Eurostar Srl, ceea ce a determinat o analiza aprofundata 
a celor doua proiecte. S-au indentificat urmatoarele puncte comune:- Acelasi sediu social – sat Cricău. Com. Cricău, nr.71, jud. Alba, cod postal – 517265.- Societati nou 
infiintate ( Sc Worldbox Corporation Srl – CUI – 30420170/11.07.2012; Sc Worldhosting Srl – CUI – 30420162/11.07.2012 ).- Acelasi cod CAEN – 2620-Fabricarea 
calculatoarelor si a echipamentelor periferice.- Acelaşi consultat – Sc Industrial Euro Star Srl, care a prezentat si a dezvoltat aceasta activitate pt. care se solicită o finantare 
nerambursabila de 85% . Analizând in paralel cele doua proiecte se desprind urmatoarele situatii comune:- La cele doua proiecte se doreste achizitionarea de linie 
tehnologica de fabricare a calculatoarelor- linie tehnologica indentica cu acelasi flux tehnologic, deservita de acelasi numar de oameni,( 8 opt ) de aceiasi profesie. (1 
contabil, 4 tehniceni, 3 ingineri ) - La cele doua proiecte la pct. 2.5, al SF-ului- piata de aprovizionare /desfacere, nu exista potentiali furnizori si potentiali clienti, solicitantii 
dezvoltând la acest punct o strategie de marketing Furnizorii si clientii vor fi cunoscuti dupa finalizarea investitiei prin lansarea pe piata a unui program de promovarea

61 312 C 01 12 7 01 00121 2012 9 28 CONSTRUIRE CENTRU 
MEDICAL

SC RIGAMED 
CONTROL SRL ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat SARD - - - - - - - - - - 285.700 7.776 199.990 0 85.710 7.626.742

Punctul 1.5 Verificarea punctului 1.5 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 M312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1, cod manual M01-02 : M312 versiunea 07. Reverificarea eligibilitatii 
solicitantului s-a facut in baza Adresei nr.2290/27.02.2013. In urma verificarii au fost constatate urmatoarele: a) In urma verificarii in RECOM asociatul unic al RIGAMED 
CONTROL SRL (Podar Liana) a fost gasit ca asociat/actionar cu 50% particiapare la capital, intr-o alta societate MEDISOL SRL care desfasoara activitati pe aceeasi piata 
relevanta sau pe piete adiacente. Avand in vedere ca nu este actionar majoritar, cele doua societati nu pot fi considerate legate. Nici-una din societati nu au încheiat contr
de finanţare cu APDRP pe aceaşi măsură si nu au proiecte în derulare. b) Asociatul unic al RIGAMED CONTROL SRL (Podar Liana), nu a fost gasit in baza de date 
FEADR, cu proiect depus in aceeasi sesiune sau in sesiuni diferite proiecte ca persoana fizica autoritata, intreprindere individuala sau actionar al unei societati comerciale. 
Punctul 1.5 Verificarea punctului 1.5 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 M312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1, cod manual M01-02 : M312 versiunea 07. Reverificarea eligibilitatii 
solicitantului s-a facut in baza Adresei nr.2290/27.02.2013. In urma verificarii au fost constatate urmatoarele: a) In urma verificarii in RECOM asociatul unic al RIGAMED 
CONTROL SRL (Podar Liana) a fost gasit ca asociat/actionar cu 50% particiapare la capital, intr-o alta societate MEDISOL SRL care desfasoara activitati pe aceeasi piata 
relevanta sau pe piete adiacente. Avand in vedere ca nu este actionar majoritar, cele doua societati nu pot fi considerate legate. Nici-una din societati nu au încheiat contr
de finanţare cu APDRP pe aceaşi măsură si nu au proiecte în derulare. b) Asociatul unic al RIGAMED CONTROL SRL (Podar Liana), nu a fost gasit in baza de date 
FEADR, cu proiect depus in aceeasi sesiune sau in sesiuni diferite proiecte ca persoana fizica autoritata, intreprindere individuala sau actionar al unei societati comerciale. 
Criterii de eligibilitate neindeplinite: EG1:Conform Studiului de Fezabilitate, planurilor de amplasament, extraselor de Carte Funciara si Documentelor justificative pentru 
dreptul de proprietate/folosinta asupra terenurilor, solicitantul nu are acces la investitie.Astfel, din planurile prezentate, rezulta ca terenul investitiei NC80176 are acces la un 
drum privat NC80172, categoria de folosinta arabil conform Extrasului de carte Funciara nr. 29040/25.09.2013 din Raspunsul la Solicitarea de Informatii 
Suplimentare.Acesta, (NC80172) se continua cu un alt teren privat NC71608 pana la drumul de exploatare comunal De, conform Extrasului de Carte Funciara nr. 
29040/25.09.2013 din Raspunsul la Solicitarea de Informatii Suplimentare si Planului de incadrare in zona depus la Cererea de Finantare pag.52.In urma solicitarii de 
informatii suplimentare, solicitantul a depus document de folosinta doar pentru suprafata de 495 mp, respectiv doar pt NC 80172.Pentru restul distantei (terenul NC71608) 
pana la drumul de exploatare (De) solicitantul nu a depus document justificativ al dreptului de folosinta/servitute de trecere si de tranzitare a retelelor de utilitati, prin urmare 
nu se poate demonstra accesul liber la retelele de utilitati si la drumurile publice.Nu a fost efectuata vizita in teren de catre Oficiul Judetean Alba, unde a fost depusa 
Cererea de Finantare.EG2:Proiectul nu indeplineste viabilitatea economico financiara.In urma completarii Matricei de verificare a viabilitatii economico financiare cu datele 
din prognozele financiare redepuse in urma Solicitarii de Informatii Suplimentare, indicatorii nu se incadreaza in limitele prevazute, respectiv Valoarea Actualizata Neta are 
valoare negativa. Criterii de eligibilitate neindeplinite: EG1:Conform Studiului de Fezabilitate, planurilor de amplasament, extraselor de Carte Funciara si Documentelor 
justificative pentru dreptul de proprietate/folosinta asupra terenurilor, solicitantul nu are acces la investitie.Astfel, din planurile prezentate, rezulta ca terenul investitiei 
NC80176 are acces la un drum privat NC80172, categoria de folosinta arabil conform Extrasului de carte Funciara nr. 29040/25.09.2013 din Raspunsul la Solicitarea de 
Informatii Suplimentare.Acesta, (NC80172) se continua cu un alt teren privat NC71608 pana la drumul de exploatare comunal De, conform Extrasului de Carte Funciara nr. 
29040/25.09.2013 din Raspunsul la Solicitarea de Informatii Suplimentare si Planului de incadrare in zona depus la Cererea de Finantare pag.52.In urma solicitarii de 
informatii suplimentare, solicitantul a depus document de folosinta doar pentru suprafata de 495 mp, respectiv doar pt NC 80172.Pentru restul distantei (terenul NC71608) 
pana la drumul de exploatare (De) solicitantul nu a depus document justificativ al dreptului de folosinta/servitute de trecere si de tranzitare a retelelor de utilitati, prin urmare 
nu se poate demonstra accesul liber la retelele de utilitati si la drumurile publice.Nu a fost efectuata vizita in teren de catre Oficiul Judetean Alba, unde a fost depusa 
Cererea de Finantare.EG2:Proiectul nu indeplineste viabilitatea economico financiara.In urma completarii Matricei de verificare a viabilitatii economico financiare cu datele 
din prognozele financiare redepuse in urma Solicitarii de Informatii Suplimentare, indicatorii nu se incadreaza in limitele prevazute, respectiv Valoarea Actualizata Neta are 
valoare negativa. In urma completarii Matricei de verificare a viabilitatii economico financiare cu datele din prognozele financiare redepuse in urma Solicitarii de Informatii 
Suplimentare, indicatorii nu se incadreaza in limitele prevazute, respectiv Valoarea Actualizata Neta are valoare negativa. In urma completarii Matricei de verificare a 
viabilitatii economico financiare cu datele din prognozele financiare redepuse in urma Solicitarii de Informatii Suplimentare, indicatorii nu se incadreaza in limitele prevazute, 
respectiv Valoarea Actualizata Neta are valoare negativa. Criterii de eligibilitate neindeplinite: Criteriul 3.1Bugetul Indicativ si Studiul de Fezabilitate, chiar si in urma 
Raspunsului la Solicitarea de Informatii Suplimentare prezinta o serie de neconcordante erori si neclaritati astfel:punctul 3 2 1 SF Justificarea constructiei garajului nu es

62 312 M 01 12 7 01 00086 2012 9 28
ACHIZITIE UTILAJE DE 
CONSTRUCTII PENTRU 

PREGATIREA TERENULUI

CRACIUN 
VALENTIN 

VASILE
ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat SARD - - - - - - - - - - 73.880 0 51.716 0 22.164 7.678.458

Solicitantul desi are drept de folosinta asupra terenului pe o perioada de 15 ani – prin contract de comodat nr. 1429 din 20.09.2012 incheiat intre Sas Florin si Sas Eva in 
calitate de comodanti si Craciun Valentin Vasile in calitate de comodatar obiectul contractului fiind constituit din folosinta gratuita a unei suprafate de 100 mp teren 
extravilan cu destinatia parcare pentru utilaje din imobilul situat administrativ in extravilanul comunei Ighiu, sat Sard, FN, Inscris in Cartea Funciara nr. 80116 a comunei 
Ighiu nr. crt. A1 nr. cadastral/nr. topografic: 80116, teren extravilan, avand categoria de folosinta arabil in suprafata de 675 mp, parcela nu este departajata , fata de ceilalti 3 
solicitanti care au contract de comodat pe aceeasi parcela si care au cereri de finantare depuse in aceeasi sesiune (Hanes Marinela Veronica, SC Intersect Construct SRL, 
Farcas Ioana Alexandra). S-a bifat DA deoarece:Acelasi amplasament al proiectului de regaseste in mai multe proiecte (Farcas Ioana Alexandra, Hanes Marinela Veronica, 
SC Intersect Construct SRL, Craciun Valentin Vasile, Bocsa Sinziana Rodica, Stanca Petru Ioan, Rentea Utiu Maria Iustina) solicitantii incheind contract de comodat cu 
aceleasi persoane Sas Florin si Sas Eva.Solicitantii Craciun Valentin Vasile, Farcas Ioana Alexandra au depus cererile de finantare in aceasi zi iar proiectele sunt identice ca 
si conceptie, format , paginatie, furnizori, clienti, date de elaborare documente, avize, autorizatii. Declaratia de microintreprindere nu este bifata la „tipul intreprinderii”.Acel
consultant al proiectului SC INDUSTRIAL EUROSTAR SRL se regaseste in mai multe proiecte fapt ce a condus la verificarea proiectelor respective pentru identificarea 
unor legaturi. In urma verificarilor efectuate s-au identificat legaturi care conduc la complementaritatea investitiilor propuse deoarece investitiile se completeaza in cadrul 
unui flux tehnologic si anume:Solicitant Investitie propusaHanes Marinela Veronica Buldoexcavator cu brat standardSC Intersect Construct SRL Buldoexcavator, Kit bloturi, 
Kit flotanteCraciun Valentin Vasile MiniexcavatorBocsa Sinziana Rodica Miniincarcator frontalStanca Petru Ioan Cilindru compactorFarcas Ioana Alexandra 
BuldoexcavatorRentea Utiu Maria Iustina Excavator pe senileIn urma analizei efectuate s-a constatat faptul ca s-au creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a 
obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. Acelasi amplasament al proiectului de regaseste in mai multe proiecte (Farcas Ioana Alexandra, Hanes Marin
Veronica, SC Intersect Construct SRL, Craciun Valentin Vasile, Bocsa Sinziana Rodica, Stanca Petru Ioan, Rentea Utiu Maria Iustina) solicitantii incheind contract de 
comodat cu aceleasi persoane Sas Florin si Sas Eva.Solicitantii Craciun Valentin Vasile, Farcas Ioana Alexandra au depus cererile de finantare in aceasi zi iar proiectele 
sunt identice ca si conceptie, format , paginatie, furnizori, clienti, date de elaborare documente, avize, autorizatii. Declaratia de microintreprindere nu este bifata la „tipul 
intreprinderii”.Acelasi consultant al proiectului SC INDUSTRIAL EUROSTAR SRL se regaseste in mai multe proiecte fapt ce a condus la verificarea proiectelor respective 
pentru identificarea unor legaturi. In urma verificarilor efectuate s-au identificat legaturi care conduc la complementaritatea investitiilor propuse deoarece investitiile se 
completeaza in cadrul unui flux tehnologic si anume:Solicitant Investitie propusaHanes Marinela Veronica Buldoexcavator cu brat standardSC Intersect Construct SRL 
Buldoexcavator, Kit bloturi, Kit flotanteCraciun Valentin Vasile MiniexcavatorBocsa Sinziana Rodica Miniincarcator frontalStanca Petru Ioan Cilindru compactorFarcas Ioana 
Alexandra BuldoexcavatorRentea Utiu Maria Iustina Excavator pe senileIn urma analizei efectuate s-a constatat faptul ca s-au creat conditii artificiale pentru a beneficia de 
sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii.
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63 312 C 01 12 7 01 00085 2012 9 28 "FABRICA DE PRELUCRARI 
METALICE"

S.C. 
SOPYDESIGN 

S.R.L
ALBA

Comuna/Oras 
LUNCA MURESULUI 

Sat LUNCA 
MURESULUI

- - - - - - - - - - 234.820 8.300 199.597 0 35.223 7.878.055

Solicitantul S.C. SOPYDESIGN S.R.L. NU îndeplineşte criteriul de eligibilitate EG 7 deoarece dovada cofinanţării proiectului este asigurată de o terţă societate conform 
extras de cont BRD. Societatea care finanţează investiţia este I&amp;D DEMOLATION din Comuna Luna, Judeţul Cluj.Conform Ghidului solicitantului, versiunea 06 din 
iulie 2012, beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului, ceea ce solicitantul S.C. SOPYDESIGN S.R.L. nu a făcut. Delaraţia 
privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor (Anexa nr.4.1) este incompletă: datele privind punctul III - nr. mediu anual de salariaţi; cifra de afaceri anuală netă mii lei 
/ mii euro; active totale mii lei / mii euro conform Legii 346 /2004 nu sunt completate.În Studiul de Fezabilitate la cap. 7 - Date privind forţa de muncă, subcap. 7.1 
solicitantul S.C. SOPYDESIGN S.R.L. şi-a previzionat crearea a 8 locuri de muncă, iar în prognoza cheltuielilor cu personalul acesta calculează pentru 10 locuri de muncă 
(2.072 lei x 12 luni x 10 angajaţi = 248.640 RON - Anexa B2 (Studiul de Fezabilitate, pag.66).Acest lucru ne demonstrează că solicitantul omite intenţionat completarea 
Anexei nr. 4.1 - Delaraţia privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor deoarece această cifră de 10 angajaţi schimbă complet încadrarea solicitantului în IMM. În 
Studiul de fezabilitate prezentat solicitantul face o serie de erori pornind de la codul CAEN pag.30-34 reprezentant legal cât şi la un Contract de Superficie care nu există în 
cererea de finanţare. Este prezentată Declaraţia proiectantului privind sursa de preturi. Din analiza documentelor prezentate în Cererea de Finanţare se observă că 
solicitantul S.C. SOPYDESIGN S.R.L. a fost înfiinţat în 16.05 2011 (conform Certificatului de Înregistrare).Declaraţia de inactivitate dată pe proprie răspundere de 
administratorul societăţii şi reprezentant legal al proiectului, înregistrată la Administraţia Finanţelor Publice Turda evidenţiază faptul că solicitantul S.C. SOPYDESIGN 
S.R.L. nu a desfăşurat activitate conform celor declarate, respectiv de la data înfiinţării societăţii 16.05 2011 până în momentul depunerii Cererii de Finanţare.Prin Extrasul 
de cont prezentat în Cererea de Finanţare solicitantul nu dovedeşte cofinanţarea proiectului, banii provin de la o terţă societate - I&amp;D DEMOLATION SRL cu sediul 
social în Comuna Luna, Judeţul Cluj.De asemenea, conform precizărilor Ghidului Solicitantului, versiunea 06 din iulie 2012, pag. 12 “beneficiarul trebuie să declare pe 
proprie răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului” ceea ce nu s-a făcut de către solicitantul S.C. SOPYDESIGN S.R.L.Declaraţia privind încadrarea în categoria 
microîntreprinderilor (Anexa nr.4.1) este incompletă: datele privind punctul III - nr. mediu anual de salariaţi; cifra de afaceri anuală netă mii lei / mii euro; active totale mii le
mii euro conform Legii 346 /2004 nu sunt completate.În Studiul de Fezabilitate la cap. 7 Date privind forţa de muncă, subcap. 7.1 solicitantul S.C. SOPYDESIGN S.R.L. şi-
a previzionat crearea a 8 locuri de muncă iar în prognoza cheltuielilor cu personalul acesta calculează pentru 10 locuri de muncă (2.072 lei x 12 luni x 10 angajaţi = 248.640 
RON (Anexa B2 din Studiul de Fezabilitate pag.66).Acest lucru ne demonstrează că solicitantul omite intenţionat completarea Anexei nr. 4.1 - Delaraţia privind încadrarea 
în categoria microîntreprinderilor fiindcă această cifră de 10 angajaţi schimbă complet încadrarea solicitantului în IMM. În Studiul de fezabilitate prezentat solicitantul face o 
serie de erori pornind de la codul CAEN pag. 30-34 reprezentant legal cât şi la un Contract de Superficie care nu există în Cererea de Finantare.Citez din Studiul de 
Fezabilitate:“Încurajarea iniţiativei de afaceri promovate în special de tineri şi femei este îndeplinit prin faptul că dl. Almăşan Cornel, asociatul unic al societăţii, este o 
persoană tânără, în vârstă de 30 de ani, care îşi propune să desfăşoare activităţi de prelucrări mecanice în mediul rural”. Cap. 2.5 – Prin investiţia pe care o vizează în 
cadrul acestui proiect S.C. OBITER TECH INOX S.R.L. urmăreşte realizarea de achiziţii de utilaje pentru operaţiuni de mecanică generală conform cod CAEN 2562.În 
Certificatul de Urbanism nr.4 din 19.09.2012 emis de către Primăria comunei Lunca Mureşului la Regimul juridic cât şi în Extrasul de carte funciară se menţionează că 
intabulare, drept de ipotecă valoare 48.916 RON, ipotecă legală pentru rest de preţ, la care se vor adăuga eventualele penalităţi de întârziere şi cheltuieli de executare, 
dobândit prin Convenţie, cota actuală 1/1 – în favoarea S.C. GENTILIA EXECUTIV S.R.L.Documentele de proprietate, respectiv Contractul de Vânzare-Cumpărare 
autentificat sub nr. 3.999 din 07.09.2012 precizează costul tranzacţiei este de 55.000 RON inclusiv TVA. Conform procesului verbal de adjudecare nr. 5812/07.09.2012, 
cumpărătorul achită suma de 6.084 RON înaintea autentificării Contractului de Vânzare-Cumpărare, urmând ca restul sumei să fie plătită vânzătorului astfel:-15.000 ron 
până la 15 septembrie 2012;-15.000 ron până la 15 octombrie 2012;-18.916 ron până la 15 noiembrie 2012.Din analiza Studiului de Fezabilitate se observă că solicitantul 
S.C. SOPYDESIGN S.R.L. a depus Cererea de Finanţare în data de 28.09.2012, dată până la care trebuia să plătească tranşa de 15.000 RON până la 15 septembrie 
2012, ca urmare nu ştim dacă este respectat graficul din Contractul de Vânzare-Cumpărare nr. 3999 din 07.12.2012.Urmare a celor prezentate, proiectul este declarat 
NEELIGIBIL. Sunt de acord cu observaţiile menţionate de Expert 1.

64 312 M 01 12 7 01 00101 2012 9 28 „ALTE LUCRARI SPECIALE DE 
CONSTRUCTII”

S.C. BIGMAX 
INVEST S.R.L. ALBA

Comuna/Oras 
PIANU Sat PIANU 

DE JOS
- - - - - - - - - - 283.500 0 198.450 0 85.050 8.076.505

La pct.EG2 s-a bifat ,,NU,, datorita faptului ca prin prisma activitatii propuse prin proiect si a achizitiilor prognozate si anume concasor se considera ca acesta nu poate 
functiona independent pentru realizarea ,,platformelor industriale dar si realizarea unor parti din lucrarile de geniu civil conform codului caen 4399,,. La pct.EG 4 s-a bifat,, 
NU,,datorita faptului ca in cadrul doc 15.2 ,,Declaratie pe proprie raspundere a reprezentatului legal ca va urma un curs ....,,nu este specificat ,in acord cu activitatea 
propusa prin proiect ,, La pct.EG2 s-a bifat ,,NU,, datorita faptului ca prin prisma activitatii propuse prin proiect si a achizitiilor prognozate si anume concasor se considera 
ca acesta nu poate functiona independent pentru realizarea ,,platformelor industriale dar si realizarea unor parti din lucrarile de geniu civil conform codului caen 4399,,. 
Referitor la preţurile utilizate pentru servicii,acestea se incadrează în limitele prevazute în baza de date , iar expertul a atasat prezentei fise extras din baza de date . Referitor 
la preţurile utilizate pentru bunuri/servicii, solicitantul a prezentat trei oferte pentru bunuri (concasor )a căror valoare este mai mare de 15000 Euro . Solicitantul : SC 
BIGMAX INVEST SRL ( asociat unic ARDELEAN MAIER MARIA SORINA )F312M011270100101 a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati datorita faptului ca 
reprezentantul legal MAIER LAURA este reprezentant legal si la alti doi solicitanti care au depus proiect pe M 312 ses 1 /2012 si anume : SC INFRA GLOBAL SRL ( 
asociat unic BUCUR GABRIEL TEODOR )F312M011270100069 si TRANSMAX PLUS ( asociat unic BUCUR IULIANA )F312M011270100061 si care au ca activitate 
desfasurata in cadrul proiectului caen 4399 ,,Alte lucrari speciale de constructii ,, si anume inchirierea macaralelor si echipamentelor de constructii ,de utilizare generala ,cu 
operatori cod caen 4399 ,iar utilajele /echipamentele care se vor achizitiona sunt complementare in cadrul general al aceastor activitati, astfel :-SC TRANSMAX PLUS 
,repartizor mixturi asfaltice .-SC INFRA GLOBAL SRL ,autogreder. -SC BIGMAX INVEST SRL , concasor. Deasemenea mentionam faptul ca , pentru toate cele 3 proiecte 
este acelasi consultant si anume ,,II BODEA IOAN APULUM ,, La pct.EG2 s-a bifat ,,NU,, datorita faptului ca prin prisma activitatii propuse prin proiect si a achizitiilor 
prognozate si anume concasor se considera ca acesta nu poate functiona independent pentru realizarea ,,platformelor industriale dar si realizarea unor parti din lucrarile de 
geniu civil conform codului caen 4399,,. La pct.EG 4 s-a bifat,, NU,,datorita faptului ca in cadrul doc 15.2 ,,Declaratie pe proprie raspundere a reprezentatului legal ca va 
urma un curs ....,,nu este specificat ,in acord cu activitatea propusa prin proiect ,, Solicitantul : SC BIGMAX INVEST SRL ( asociat unic ARDELEAN MAIER MARIA 
SORINA )F312M011270100101 a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati datorita faptului ca reprezentantul legal MAIER LAURA este reprezentant legal si la alti 
doi solicitanti care au depus proiect pe M 312 ses 1 /2012 si anume : SC INFRA GLOBAL SRL ( asociat unic BUCUR GABRIEL TEODOR )F312M011270100069 si 
TRANSMAX PLUS ( asociat unic BUCUR IULIANA )F312M011270100061 si care au ca activitate desfasurata in cadrul proiectului caen 4399 ,,Alte lucrari speciale de 
constructii ,, si anume inchirierea macaralelor si echipamentelor de constructii ,de utilizare generala ,cu operatori cod caen 4399 ,iar utilajele /echipamentele care se vor 
achizitiona sunt complementare in cadrul general al aceastor activitati, astfel :-SC TRANSMAX PLUS ,repartizor mixturi asfaltice .-SC INFRA GLOBAL SRL ,autogreder. -
SC BIGMAX INVEST SRL , concasor. Deasemenea mentionam faptul ca , pentru toate cele 3 proiecte este acelasi consultant si anume ,,II BODEA IOAN APULUM ,,

65 312 M 01 12 7 01 00123 2012 9 28 ACHIZITIE UTILAJE DE 
CONSTRUCTII

FARCAS IOANA 
ALEXANDRA ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat SARD - - - - - - - - - - 79.980 0 55.986 0 23.994 8.132.491

Solicitantul, desi are drept de folosinta asupra terenului pe o perioada de 15 ani – prin contract de comodat nr. 1430 din 20.09.2012 incheiat intre Sas Florin si Sas Eva in 
calitate de comodanti si Farcas Ioana Alexandra in calitate de comodatara obiectul contractului fiind constituit din folosinta gratuita a unei suprafate de 100 mp teren 
extravilan cu destinatia parcare pentru utilaje din imobilul situat administrativ in extravilanul comunei Ighiu, sat Sard, FN, Inscris in Cartea Funciara nr. 80116 a comunei 
Ighiu nr. crt. A1 nr. cadastral/nr. topografic: 80116, teren extravilan, avand categoria de folosinta arabil in suprafata de 675 mp, parcela nu este departajata , fata de ceilalti 3 
solicitanti care au contract de comodat pe aceeasi parcela si care au cereri de finantare depuse in aceeasi sesiune (Hanes Marinela Veronica, SC Intersect Construct SRL, 
Craciun Valentin Vasile). S-a bifat DA deoarece:Acelasi amplasament al proiectului de regaseste in mai multe proiecte (Farcas Ioana Alexandra, Hanes Marinela Veronica, 
SC Intersect Construct SRL, Craciun Valentin Vasile, Bocsa Sinziana Rodica, Stanca Petru Ioan, Rentea Utiu Maria Iustina) solicitantii incheind contract de comodat cu 
aceleasi persoane Sas Florin si Sas Eva.Solicitantii Farcas Ioana Alexandra, Craciun Valentin Vasile au depus cererile de finantare in aceasi zi iar proiectele sunt identice ca 
si conceptie, format , paginatie, furnizori, clienti, date de elaborare documente, avize, autorizatii. Declaratia de microintreprindere nu este bifata la „tipul intreprinderii”.Acel
consultant al proiectului SC INDUSTRIAL EUROSTAR SRL se regaseste in mai multe proiecte fapt ce a condus la verificarea proiectelor respective pentru identificarea 
unor legaturi. In urma verificarilor efectuate s-au identificat legaturi care conduc la complementaritatea investitiilor propuse deoarece investitiile se completeaza in cadrul 
unui flux tehnologic si anume:Solicitant Investitie propusaHanes Marinela Veronica Buldoexcavator cu brat standardSC Intersect Construct SRL Buldoexcavator, Kit bolturi, 
Kit flotanteCraciun Valentin Vasile MiniexcavatorBocsa Sinziana Rodica Miniincarcator frontalStanca Petru Ioan Cilindru compactorFarcas Ioana Alexandra 
BuldoexcavatorRentea Utiu Maria Iustina Excavator pe senileIn urma analizei efectuate s-a constatat faptul ca s-au creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a 
obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. Acelasi amplasament al proiectului de regaseste in mai multe proiecte (Farcas Ioana Alexandra, Hanes Marin
Veronica, SC Intersect Construct SRL, Craciun Valentin Vasile, Bocsa Sinziana Rodica, Stanca Petru Ioan, Rentea Utiu Maria Iustina) solicitantii incheind contract de 
comodat cu aceleasi persoane Sas Florin si Sas Eva.Solicitantii Farcas Ioana Alexandra, Craciun Valentin Vasile au depus cererile de finantare in aceasi zi iar proiectele 
sunt identice ca si conceptie, format , paginatie, furnizori, clienti, date de elaborare documente, avize, autorizatii. Declaratia de microintreprindere nu este bifata la „tipul 
intreprinderii”.Acelasi consultant al proiectului SC INDUSTRIAL EUROSTAR SRL se regaseste in mai multe proiecte fapt ce a condus la verificarea proiectelor respective 
pentru identificarea unor legaturi. In urma verificarilor efectuate s-au identificat legaturi care conduc la complementaritatea investitiilor propuse deoarece investitiile se 
completeaza in cadrul unui flux tehnologic si anume:Solicitant Investitie propusaHanes Marinela Veronica Buldoexcavator cu brat standardSC Intersect Construct SRL 
Buldoexcavator, Kit bolturi, Kit flotanteCraciun Valentin Vasile MiniexcavatorBocsa Sinziana Rodica Miniincarcator frontalStanca Petru Ioan Cilindru compactorFarcas Ioana 
Alexandra BuldoexcavatorRentea Utiu Maria Iustina Excavator pe senileIn urma analizei efectuate s-a constatat faptul ca s-au creat conditii artificiale pentru a beneficia de 
sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii.
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66 312 C 01 12 7 01 00100 2012 9 28

ACHIZIȚIE INSTALAȚIE 
MODULARĂ MOBILĂ PENTRU 

FABRICARE DE 
BIOCOMBUSTIBILI SOLIZI DIN 

RUMEGUȘ LA SC BIRO 
WOOD INDUSTRY SRL

SC BIRO WOOD 
INDUSTRY SRL ALBA

Comuna/Oras 
INTREGALDE Sat 

SFARCEA
- - - - - - - - - - 235.200 20.000 199.920 0 35.280 8.332.411

- Nu exista amenajari minimale pentru terenul pe care se vor amplasa utilajele achizitionate prin proiect si realizarea fluxului tehnologic prevazut prin proiect . De asemenea 
nu exista in proiect cheltuieli eligibile sau neeligibile , prevazute pentru amenajarile necesare desfasurarii unui flux tehnologic in conditii bune .- Se face referire la , 
amenajare amplsament , indreptare teren, platforma amenajata care sa permita realizarea fluxului tehnologic , locuri de depozitare( materie prima , produse finite ,imputuri ) 
, amenajare drum de acces intrare -iesire , realizare racordari la utilitati , sisteme PSI ,etc. La EG2 s-a bifat nu deoarece există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in 
MJ în raport cu nevoile reale ale investitiei. Solicitantul doreste sa achizitioneze prin proiect o instalatie modulara mobila pentru refabricate de biocombustibili solizi din 
rumegus formata din: Buncar de depozitare rumegus, sistem de trensport rumegus, sistem de sortare, transportor rumegus sortat, uscator, transportor rumegus uscat la 
presa, presa universala biocombustibil solid, banda transportoare produs finit, statie ambalare precum si tractor, incarcator frontal, instalatie panouri solare pentru 
producerea energiei electrice si un modul compus din eurocontainere in care sa fie amplasata instalatia. Din ofertele prezentate de catre solicitant rezulta faptul ca aceasta 
instalatie modulara necesita costuri de montaj care nu au fost prevazute de catre solicitant in cadrul bugetului indicativ. La documentul 3 Documente pentru terenurile si 
cladirile pe/in care sunt/vor fi realizate investitiile solicitantul a prezentat un contract de comodat incheiat pe o perioada de 15 ani pentru o suprafata de 1510 mp categoria 
arabil. La vizita pe teren s-a constatat faptul ca pe terenul luat in comodat nu exista amenajari speciale. Deoarece silozul de depozitare a rumesului pe care solicitantul 
intentioneaza sa-l achizitoneze prin proiect are o capacitate de 1000-2000kg consideram ca montarea acestuia necesita existenta unei platforme betonate. De asemenea 
modulul de eurocontainere in care va fi amplasata instalatia necesita montare pe o platforma betonata avand in vedere greutatea instalatiei care va functiona in cadrul 
acestuia precum si a materiei prime solicitantul o productie de 1.880 t /an. Datorita faptului ca solicitantul a prezentat contract de comodat o suprafata de 1510 mp categor
arabil instalatia de panouri solare pentru producerea energiei electrice reprezinta o cheltuiala neeligibila. In concluzie solicitantul trebuia sa intocmeasca Studiu de 
Fezabilitate deoarece proiectul necesita lucrari de constructii si montaj. - Nu exista amenajari minimale pentru terenul pe care se vor amplasa utilajele achizitionate prin 
proiect si realizarea fluxului tehnologic prevazut prin proiect . De asemenea nu exista in proiect cheltuieli eligibile sau neeligibile , prevazute pentru amenajarile necesare 
desfasurarii unui flux tehnologic in conditii bune .- Se face referire la , amenajare amplsament , indreptare teren, platforma amenajata care sa permita realizarea fluxului 
tehnologic , locuri de depozitare( materie prima , produse finite ,imputuri ) , amenajare drum de acces intrare -iesire , realizare racordari la utilitati , sisteme PSI ,etc. 
Proiectul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG 2– "Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei"

67 312 M 01 12 7 01 00084 2012 9 28
ACHIZITIE UTILAJE DE 
CONSTRUCTII PENTRU 

PREGATIREA TERENULUI

TIMPEA 
FELICIANA ALBA

Comuna/Oras 
SALISTEA Sat 

TARTARIA
- - - - - - - - - - 94.500 0 66.150 0 28.350 8.398.561

La EG1- EG6 - BENEFICIARUL ARE DREPT DEFOLOSINTA ASUPRA TERENULUI de 300 mp , PRIN COMODAT, PE 10 ANI , DAR NU ESTE DEPARTAJATA 
PARCELA , FATA DE ALTI DOI SOLICITANTI , CARE SI EI AU CONTRACT DE COMODAT PE ACEEASI PARCELA - NR. CAD.233/2 , DE 960mp.- CONTRACTUL 
DE COMODAT ESTE PE O PERIOADA MAI MICA DE 10 ANI DE LA DATA DEPUNERII CERERII DE FINANTARE . Exista 3 proiecte pe aceeasi masura ,M312 , 
depuse in aceeasi sesiune, pe aceeasi localitate :TARTARIA - Proiectele au aceeasi locatie ,cu teren inchiriat de la aceeasi persoana -Contractele de comodat sunt facute 
cu aceeasi persoana fizica ,DUMITRU FLORIN , CNP 1670701384195, in aceeasi localitate - TARTARIA -SALISTEA ,incheiate in aceeasi data ,13 septembie ,2012 si pe 
aceeasi parcela ,cu nr. cadastral 233/2 cu alti doi solicitanti pe aceeasi masura ( M312)si in aceesi sesiune la TIMPEA FELICIANA , TINTEA CODRUT, MIHAILESCU 
AUREL .- Terenul cu nr. TOP 233/2 , de 960 mp apare la toti 3 solicitanti si nu este departajat intre cei 3 solicitanti.In contractul de comodat este trecuta suprafata de 200 
mp , nelocalizata fata de ceilalti 2 colocatari , care au contract de comodat pe aceeasi suprafata. - Utilajele ce se vor achizitiona la cei 3 solicitanti sunt complementare .- 
Consultantul este acelasi , SC INDUSTRIAL EURO STAR SRL , iar proiectele sunt identice ca si conceptie , format , paginatie , furnizori, clienti , date de elaborare 
documente ,avize , autorizatii.- Perioada de concesionare este mai mica de 10 ani de la depunerea cererii de finantare.-La Declaratia de microintreprindere nu este bifata -,, 
tipul intreprinderii " Exista 3 proiecte pe aceeasi masura ,M312 , depuse in aceeasi sesiune, pe aceeasi localitate :TARTARIA - Proiectele au aceeasi locatie ,cu teren 
inchiriat de la aceeasi persoana -Contractele de comodat sunt facute cu aceeasi persoana fizica ,DUMITRU FLORIN , CNP 1670701384195, in aceeasi localitate - 
TARTARIA -SALISTEA ,incheiate in aceeasi data ,13 septembie ,2012 si pe aceeasi parcela ,cu nr. cadastral 233/2 cu alti doi solicitanti pe aceeasi masura ( M312)si in 
aceesi sesiune la TIMPEA FELICIANA , TINTEA CODRUT, MIHAILESCU AUREL .- Terenul cu nr. TOP 233/2 , de 960 mp apare la toti 3 solicitanti si nu este departajat 
intre cei 3 solicitanti.In contractul de comodat este trecuta suprafata de 200 mp , nelocalizata fata de ceilalti 2 colocatari , care au contract de comodat pe aceeasi suprafa
- Utilajele ce se vor achizitiona la cei 3 solicitanti sunt complementare .- Consultantul este acelasi , SC INDUSTRIAL EURO STAR SRL , iar proiectele sunt identice ca si 
conceptie , format , paginatie , furnizori, clienti , date de elaborare documente ,avize , autorizatii.- Perioada de concesionare este mai mica de 10 ani de la depunerea cererii 
de finantare.-La Declaratia de microintreprindere nu este bifata -,, tipul intreprinderii "

68 312 M 01 12 7 01 00152 2012 9 28 ACHIZITIE COMBINA SI 
UTILAJE DE BRICHETAT

BOGDAN 
MARCELA-ELENA ALBA

Comuna/Oras 
SANTIMBRU Sat 

SANTIMBRU
- - - - - - - - - - 232.918 0 181.006 0 51.912 8.579.567

La EG 1 s-a bifat nu deoarece : - Proiectul propune spre finantare 2 activitati (cod CAEN 0161 si 1629), activitati care nu sunt complementare- Pentru activitatea de 
producere brichete din resturi vegetale se propune achizitia unei linii de fabricatie formata din presa de brichetat si tocator incadrata in Bugetul indicativ pe linia 4.4- Utilaje
echipamente fara montaj, mijloace de transport , alte utilaje specifice, careia i se stabileste un montaj in valoare de 150 euro (linia 4.2- Montaj utilaj tehnologic) desi in oferte 
nu este prevazut acest montaj.- Pentru acizitia combinei de recoltat cereale (cod CAEN 0161) si achizitia liniei de brichetat(cod CAEN 1629), se intocmeste un Studiu de 
fezabilitate din care rezulta ca se propun lucrari pentru realizarea retelelor de alimentare cu apa, canalizare (inclusiv statie de epurare), alimentare cu energie electrica (cap 
3.2.2 3.4, 3.6), lucrari a caror cheltuieli nu sunt evidentiate in Bugetul indicativ. Atasat studiului de fezabilitate se prezinta un Raport privind stadiul fizic al lucrarilor din care 
rezulta ca rezistenta cladirii permite functionarea in conditii normale a functiunilor initiale, inclusiv refuntionalizarea in zona industriala, cu montare utilaje de greutate redusa, 
precum si o Expertiza tehnica care se refera la un alt proiect (4/2011) si care recomanda realizarea de lucrari. In aceste conditii, precum si in lipsa unei verificari pe teren, 
se poate constata dotarea cu utilitati a cladirii unde urmeaza a se desfasura activitatea, nu se poate concluziona daca utilajele propuse a se finanta prin proiect necesita 
montaj sau nu (ofertele nu fac referire la acest aspect, Bugetul indicativ prevede sume pentru acesta), nu se poate concluziona daca cladirea unde se propune a se realiza 
investitia permite realizarea activitatii. Deasemenea, Studiul de fezabilitate contine informatii contradictorii in ceea ce priveste modul de functionare a liniei de brichetare : d
oferte rezulta ca aceata functioneaza cu energie electrica, iar in cap. 3.2 se specifica ca aceasta este actionata de la priza de putere a tractorului.In concluzie, proiectul nu 
demonstreaza complementaritatea activitatilor propuse prin proiect si nu demonstreaza viabilitatea acestuia. Proiectul nu indeplineste EG1La EG 1 s-a bifat nu deoarece : - 
Proiectul propune spre finantare 2 activitati (cod CAEN 0161 si 1629), activitati care nu sunt complementare- Pentru activitatea de producere brichete din resturi vegetale 
propune achizitia unei linii de fabricatie formata din presa de brichetat si tocator incadrata in Bugetul indicativ pe linia 4.4- Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de 
transport , alte utilaje specifice, careia i se stabileste un montaj in valoare de 150 euro (linia 4.2- Montaj utilaj tehnologic) desi in oferte nu este prevazut acest montaj.- 
Pentru acizitia combinei de recoltat cereale (cod CAEN 0161) si achizitia liniei de brichetat(cod CAEN 1629), se intocmeste un Studiu de fezabilitate din care rezulta ca se 
propun lucrari pentru realizarea retelelor de alimentare cu apa, canalizare (inclusiv statie de epurare), alimentare cu energie electrica (cap 3.2.2 3.4, 3.6), lucrari a caror 
cheltuieli nu sunt evidentiate in Bugetul indicativ. Atasat studiului de fezabilitate se prezinta un Raport privind stadiul fizic al lucrarilor din care rezulta ca rezistenta cladirii 
permite functionarea in conditii normale a functiunilor initiale, inclusiv refuntionalizarea in zona industriala, cu montare utilaje de greutate redusa, precum si o Expertiza 
tehnica care se refera la un alt proiect (4/2011) si care recomanda realizarea de lucrari. In aceste conditii, precum si in lipsa unei verificari pe teren, nu se poate constata 
dotarea cu utilitati a cladirii unde urmeaza a se desfasura activitatea, nu se poate concluziona daca utilajele propuse a se finanta prin proiect necesita montaj sau nu (ofert
nu fac referire la acest aspect, Bugetul indicativ prevede sume pentru acesta), nu se poate concluziona daca cladirea unde se propune a se realiza investitia permite 
realizarea activitatii. Deasemenea, Studiul de fezabilitate contine informatii contradictorii in ceea ce priveste modul de functionare a liniei de brichetare : din oferte rezulta ca 
aceata functioneaza cu energie electrica, iar in cap. 3.2 se specifica ca aceasta este actionata de la priza de putere a tractorului.In concluzie, proiectul nu demonstreaza 
complementaritatea activitatilor propuse prin proiect si nu demonstreaza viabilitatea acestuia.

69 312 C 01 12 7 01 00122 2012 9 28
ACHIZITIE UTILAJE DE 
CONSTRUCTII PENTRU 

PREGATIREA TERENULUI

STANCA PETRU 
IOAN ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat SARD - - - - - - - - - - 91.900 0 64.330 0 27.570 8.643.897

Solicitantul desi are drept de folosinta asupra terenului pe o perioada de 15 ani – prin contract de comodat nr. 1440 din 20.09.2012 incheiat intre Sas Florin si Sas Eva in 
calitate de comodanti si Stanca Petru Ioan in calitate de omodatar obiectul contractului fiind constituit din folosinta gratuita a unei suprafate de 100 mp teren extravilan cu 
destinatia parcare pentru utilaje din imobilul situat administrativ in extravilanul comunei Ighiu, sat Sard, FN, Inscris in Cartea Funciara nr. 80119 a comunei Ighiu nr. crt. A1 
nr. cadastral/nr. topografic: 80119, teren extravilan, avand categoria de folosinta arabil in suprafata de 515 mp, parcela nu este departajata , fata de ceilalti 2 solicitanti care 
au contract de comodat pe aceeasi parcela si care au cereri de finantare depuse in aceeasi sesiune (Rentea Utiu Maria Iustina, Bocsa Sinziana Rodica). S-a bifat DA 
deoarece:Acelasi amplasament al proiectului de regaseste in mai multe proiecte (Farcas Ioana Alexandra, Hanes Marinela Veronica, SC Intersect Construct SRL, Craciun 
Valentin Vasile, Bocsa Sinziana Rodica, Stanca Petru Ioan, Rentea Utiu Maria Iustina) solicitantii incheind contract de comodat cu aceleasi persoane Sas Florin si Sas 
Eva.Solicitantii Stanca Petru Ioan, Bocsa Sinziana Rodica, Rentea Utiu Maria Iustina au depus cererile de finantare in aceasi zi iar proiectele sunt identice ca si conceptie, 
format , paginatie, furnizori, clienti, date de elaborare documente, avize, autorizatii. Declaratia de microintreprindere nu este bifata la „tipul intreprinderii”.Acelasi consultant 
al proiectului SC BIROU ARHIS CONSULT SRL se regaseste in mai multe proiecte fapt ce a condus la verificarea proiectelor respective pentru identificarea unor legaturi. 
In urma verificarilor efectuate s-au identificat legaturi care conduc la complementaritatea investitiilor propuse deoarece investitiile se completeaza in cadrul unui flux 
tehnologic si anume:Solicitant Investitie propusaHanes Marinela Veronica Buldoexcavator cu brat standardSC Intersect Construct SRL Buldoexcavator, Kit bloturi, Kit 
flotanteCraciun Valentin Vasile MiniexcavatorBocsa Sinziana Rodica Miniincarcator frontalStanca Petru Ioan Cilindru compactorFarcas Ioana Alexandra 
BuldoexcavatorRentea Utiu Maria Iustina Excavator pe senileIn urma analizei efectuate s-a constatat faptul ca s-au creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a 
obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. Acelasi amplasament al proiectului de regaseste in mai multe proiecte (Farcas Ioana Alexandra, Hanes Marin
Veronica, SC Intersect Construct SRL, Craciun Valentin Vasile, Bocsa Sinziana Rodica, Stanca Petru Ioan, Rentea Utiu Maria Iustina) solicitantii incheind contract de 
comodat cu aceleasi persoane Sas Florin si Sas Eva.Solicitantii Stanca Petru Ioan, Bocsa Sinziana Rodica, Rentea Utiu Maria Iustina au depus cererile de finantare in 
aceasi zi iar proiectele sunt identice ca si conceptie, format , paginatie, furnizori, clienti, date de elaborare documente, avize, autorizatii. Declaratia de microintreprindere nu 
este bifata la „tipul intreprinderii”.Acelasi consultant al proiectului SC BIROU ARHIS CONSULT SRL se regaseste in mai multe proiecte fapt ce a condus la verificarea 
proiectelor respective pentru identificarea unor legaturi. In urma verificarilor efectuate s-au identificat legaturi care conduc la complementaritatea investitiilor propuse 
deoarece investitiile se completeaza in cadrul unui flux tehnologic si anume:Solicitant Investitie propusaHanes Marinela Veronica Buldoexcavator cu brat standardSC 
Intersect Construct SRL Buldoexcavator, Kit bloturi, Kit flotanteCraciun Valentin Vasile MiniexcavatorBocsa Sinziana Rodica Miniincarcator frontalStanca Petru Ioan Cilindru 
compactorFarcas Ioana Alexandra BuldoexcavatorRentea Utiu Maria Iustina Excavator pe senileIn urma analizei efectuate s-a constatat faptul ca s-au creat conditii artific
pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii.
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70 312 M 01 12 7 01 00099 2012 9 28
CONSTRUIRE SPATIU 

PRODUCTIE SI INFIINTARE 
LINIE PRODUCTIE PELETI

SC BIOTEHNIC 
PRODUCTION 

SRL
ALBA Comuna/Oras IGHIU 

Sat SARD - - - - - - - - - - 235.100 0 199.835 0 35.265 8.843.732

Pct.1.2 Solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia F avand in vedere ca proiectul este neeligibil. Pct.1.2 Solicitantul nu si-a insusit in totalitate 
angajamentele luate in Declaratia F avand in vedere ca proiectul este neeligibil. EG1 - In studiul de fezabilitate, toate planurile sunt intocmite pentru o alta societate: SC 
BIOTEHNIC CORPORATION SRL. Ipotezele care stau la baza intocmirii prognozelor economice fac referire la venituri din "intrare piscina" si "cheltuieli pentru promovarea 
pensiunii", care nu fac obiectul proiectului depus. Proiectul nu contine suficiente informatii cu privire la accesul la utilitati, drum, etc. Pe planuri apare un drum de exploatare 
care nu se stie daca este sau nu practicabil.EG2 - Previziunile financiare sunt nerealiste si nu se pot identifica ipotezele care au stat la baza intocmirii acestora(fac referire la 
venituri din "intrare piscina" si "cheltuieli pentru promovarea pensiunii", care nu fac obiectul proiectului depus). EG1 - In studiul de fezabilitate, toate planurile sunt intocmite 
pentru o alta societate: SC BIOTEHNIC CORPORATION SRL. Proiectul nu contine suficiente informatii cu privire la accesul la utilitati, drum, etc. Pe planuri apare un drum 
de exploatare care nu se stie daca este sau nu practicabil.EG2 - Previziunile financiare sunt nerealiste si nu se pot identifica ipotezele care au stat la baza intocmirii 
acestora(fac referire la venituri din "intrare piscina" si "cheltuieli pentru promovarea pensiunii", care nu fac obiectul proiectului depus). EG2 - Previziunile financiare sunt 
nerealiste si nu se pot identifica ipotezele care au stat la baza intocmirii acestora(fac referire la venituri din "intrare piscina" si "cheltuieli pentru promovarea pensiunii", care 
nu fac obiectul proiectului depus). EG2 - Previziunile financiare sunt nerealiste si nu se pot identifica ipotezele care au stat la baza intocmirii acestora(fac referire la venituri 
din "intrare piscina" si "cheltuieli pentru promovarea pensiunii", care nu fac obiectul proiectului depus). Informatiile din devizele aferente studiului de fezabilitate, bugetul 
indicativ si ofertele anexate nu sunt corelate. Nu se poate stabili rezonabilitatea preturilor.Intreaga valoare a proiectului devine neeligibila, asadar nu se mai respecta punc
de verificare a bugetului indicativ. Informatiile din devizele aferente studiului de fezabilitate, bugetul indicativ si ofertele anexate nu sunt corelate. Nu se poate stabili 
rezonabilitatea preturilor.Intreaga valoare a proiectului devine neeligibila, asadar nu se mai respecta punctele de verificare a bugetului indicativ. Informatiile din devizele 
aferente studiului de fezabilitate, bugetul indicativ si ofertele anexate nu sunt corelate. Nu se poate stabili rezonabilitatea preturilor. Informatiile din devizele aferente studiului 
de fezabilitate, bugetul indicativ si ofertele anexate nu sunt corelate. Nu se poate stabili rezonabilitatea preturilor. Intreaga valoare a proiectului devine neeligibila, asadar nu 
se mai respecta planul financiar depus initial. Intreaga valoare a proiectului devine neeligibila, asadar nu se mai respecta planul financiar depus initial. EG1 - In studiul de 
fezabilitate, toate planurile sunt intocmite pentru o alta societate: SC BIOTEHNIC CORPORATION SRL. Ipotezele care stau la baza intocmirii prognozelor economice fac 
referire la venituri din "intrare piscina" si "cheltuieli pentru promovarea pensiunii", care nu fac obiectul proiectului depus. Proiectul nu contine suficiente informatii cu privire 
accesul la utilitati, drum, etc. Pe planuri apare un drum de exploatare care nu se stie daca este sau nu practicabil.EG2 - Previziunile financiare sunt nerealiste si nu se pot 
identifica ipotezele care au stat la baza intocmirii acestora(fac referire la venituri din "intrare piscina" si "cheltuieli pentru promovarea pensiunii", care nu fac obiectul 
proiectului depus). Informatiile din devizele aferente studiului de fezabilitate, bugetul indicativ si ofertele anexate nu sunt corelate. Nu se poate stabili rezonabilitatea 
preturilor.Intreaga valoare a proiectului devine neeligibila, asadar nu se mai respecta punctele de verificare a bugetului indicativ. EG1 - In studiul de fezabilitate, toate 
planurile sunt intocmite pentru o alta societate: SC BIOTEHNIC CORPORATION SRL. Proiectul nu contine suficiente informatii cu privire la accesul la utilitati, drum, etc. 
Pe planuri apare un drum de exploatare care nu se stie daca este sau nu practicabil.EG2 - Previziunile financiare sunt nerealiste si nu se pot identifica ipotezele care au stat 
la baza intocmirii acestora(fac referire la venituri din "intrare piscina" si "cheltuieli pentru promovarea pensiunii", care nu fac obiectul proiectului depus). Informatiile din 
devizele aferente studiului de fezabilitate, bugetul indicativ si ofertele anexate nu sunt corelate. Nu se poate stabili rezonabilitatea preturilor.Intreaga valoare a proiectului 
devine neeligibila, asadar nu se mai respecta punctele de verificare a bugetului indicativ.Pct.1.2 Solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia F 
avand in vedere ca proiectul este neeligibil.

71 312 M 01 12 7 01 00078 2012 9 28 ACHIZITIE UTILAJE 
CONSTRUCTII

SANDRU MARIA 
MAGDALENA ALBA

Comuna/Oras 
GALDA DE JOS Sat 

CETEA
- - - - - - - - - - 83.000 0 58.100 0 24.900 8.901.832

documentul 5 -Clasarea notificarii ; documentul 8.2- Aviz sanitar - au fost eliberate pentru alt proiect ,cu alt titlu. - proiecte identice ca si forma ,continut, utilaje solicitate , 
oferte , omisiuni, data intocmire MJ/ data valoare euro,telefoane de contact, aceeasi la toate proiectele mentionate si depuse in aceeasi sesiune si pe aceeasi comuna 
,GALDA, si anume :SINEA DIANA ; MODOL MARIANA ELENA ; SANDRU MARIA MAGDALENA ; SC ROZADO SRL . - la paragraful 2.6 ,privind furnizori - clienti , nu 
este trecuta valoarea aproximativa rezultata din aceste activitati.- proiecte identice ca si forma ,continut, utilaje solicitate , oferte , omisiuni, data intocmire MJ/ data valoare 
euro aceeasi la toate proiectele mentionate si depuse in aceeasi sesiune si pe aceeasi comuna ,GALDA, si anume :SINEA DIANA ; MODOL MARIANA ELENA ; SANDRU 
MARIA MAGDALENA ; SC ROZADO SRL .- in avize ,declaratii ( curs ,punct de lucru), foaie de capat proiect,titlul proiectului nu este cel din Cererea de finantare- 
documentul 5 -Clasarea notificarii ; documentul 8.2- Aviz sanitar ; Declaratie punct de lucru ; Declaratie curs - au fost eliberate pentru alt proiect ,cu alt titlu.

72 312 C 01 12 7 01 00097 2012 9 28

CONSTRUIREA UNUI ATELIER 
PENTRU CROITORIE – 
BRODERIE COSTUME 

POPULARE SI EXTRAGEREA 
DE ULEIURI ETERICE DIN 

FLORA SPONTANA IN 
COMUNA VIDRA, JUDETUL 

ALBA

PETRICELE 
MONICA-
NICULINA

ALBA
Comuna/Oras 

VIDRA Sat LUNCA 
GOIESTI

- - - - - - - - - - 204.848 16.123 174.120 0 30.728 9.075.952

PUNCTUL 1.5 : S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor 
de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această 
măsură S-a bifat nu la EG1 deoarece solicitantul isi propune in studiul de fezabilitate prezentat pentru finantare doua actiuni si anume construirea unui atelier pentru croito
broderie costume poulare pe codurile Caen 1391,1392,1393, 1413 si extragerea de uleiuri eterice din flora spontana pe cod 2053 care nu sunt complementare.Prin activita
complementară se intelege conform Ghidului Solicitantului pe Masura 312 activitatea cuprinsă în cadrul unui cod CAEN eligibil care se desfăşoară în scopul completării / 
dezvoltării/ optimizării activităţii majoritar valorice propuse prin proiect.Nu se pot lua în calcul activităţile care nu au nici o legatură cu activitatea majoritar valorică propusă 
prin proiect şi care sunt create în mod artificial.Cele doua actiuni nu sunt complementare conform definitiei data in Ghidul Solicitantului si nu se poate face o delimitare intre 
cele doua actiuni ,nu se poate stabili care este activitatea majoritar valorică deoarece este prezentat un singur deviz pe obiect pentru atelier pentru 
croitorie,broderie,costume populare si extrase din cetina de rasinoase si in cadrul listelor de dotari si utilaje se prezinta valoarea dotarilor ca fiind alte dotari si la valoarea 
utilajelor fara a se face o delimitare intre dotarile si utilajele care se folosesc pe cele doua actiuni.In cadrul capitolelor 3.5 instalatii aferente constructiilor solutiile tehnice 
prezentate se refera la o pensiune si o ministatie ecologica de epurare care nu are legatura cu investitia propusa pentru finantare.In partea desenata a studiului de 
fezabilitate se prezinta alte solutii tehnice pentru realizarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie.Partea scrisa a studiului de fezabilitate nu este corelata cu partea 
desenata( in partea scrisa este descrisa o pensiune sau o agropensiune)In cadrul capitolului 3.8 nu sunt prezentate caracteristicile tehnice si functionale ale utilejelor si 
echipamenteloe care se doresc a se achizitiona prin proiect.Fluxul tehnologic prezentat este sumar si nu este corelat cu utilajele din lista ,cum ar fi de exemplu operatiunea 
de tocare materie prima pentru care nu sunt prevazute utilaje sau echipamente de realizare a acestei operatiuni.Fundamentarea utilajelor ce se vor achizitiona prin 
implementarea proiectului este facuta dupa o descriere literara a uleiurilor esentiale(uleiuri volatile,uleiuri eterice) si a metodelor de obtinere a acestora. Aceasta 
fundamentare trebuia facuta in contextul unor capacitati de productie ,a unui flux tehnologic ,capacitati de productie corelate cu veniturile estimate in prognozele financiare 
prezentate in proiect.S-a bifat nu la EG2 Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei; Solicitantul nu a completat sectiunea economica asa cum se precizeaza 
in continutul cadru al studiului de fezabilitate si anume la evaluarea acestui punct nu poate fi verificată sustenabilitatea datelor utilizate în calculul indicatorilor economico-
financiari. În această privință s-a constat faptul că descrierea ipotezelor care au stat la baza prognozelor este foarte succintă, astfel încât nu poate fi verificată 
sustenabilitatea datelor utilizate în calculul indicatorilor economico-financiari (spre exemplificare: în estimarea veniturilor nu s-au prezentat o detaliere a veniturilor in functie 
de capacitatea de productie si nu este prezentata structura cheltuielilor care a fost luata in calcul).Ca urmare a acestor constatări, se concluzionează că nu se oferă asigurări 
suficiente privind corectitudinea prognozelor şi indicatorilor economico- financiari prezentaţi, astfel încât acest criteriu de eligibilitate nu se poate considera îndeplinit, iar 
matricea de verificare nu a mai fost completată. Întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile generale de eligibilitate, nu au fost solicitate informaţii suplimentare. Datorita faptului c
nu s-au respectat criteriile de eligibilitate nu s-a mai verificat bugetul indicativ Datorita faptului ca nu s-au respectat criteriile de eligibilitate nu s-a mai verificat rezonabilitatea 
preturilor pentru bunuri si servicii S-a bifat nu la EG1 deoarece solicitantul isi propune in studiul de fezabilitate prezentat pentru finantare doua actiuni si anume construirea 
unui atelier pentru croitorie broderie costume poulare pe codurile Caen 1391,1392,1393, 1413 si extragerea de uleiuri eterice din flora spontana pe cod 2053 care nu sunt 
complementare.Prin activitate complementară se intelege conform Ghidului Solicitantului pe Masura 312 activitatea cuprinsă în cadrul unui cod CAEN eligibil care se 
desfăşoară în scopul completării / dezvoltării/ optimizării activităţii majoritar valorice propuse prin proiect.Nu se pot lua în calcul activităţile care nu au nici o legatură cu 
activitatea majoritar valorică propusă prin proiect şi care sunt create în mod artificial.Cele doua actiuni nu sunt complementare conform definitiei data in Ghidul Solicitantului 
si nu se poate face o delimitare intre cele doua actiuni ,nu se poate stabili care este activitatea majoritar valorică deoarece este prezentat un singur deviz pe obiect pentru 
atelier pentru croitorie,broderie,costume populare si extrase din cetina de rasinoase si in cadrul listelor de dotari si utilaje se prezinta valoarea dotarilor ca fiind alte dotari si la 
valoarea utilajelor fara a se face o delimitare intre dotarile si utilajele care se folosesc pe cele doua actiuni.In cadrul capitolelor 3.5 instalatii aferente constructiilor solutiile 
tehnice prezentate se refera la o pensiune si o ministatie ecologica de epurare care nu are legatura cu investitia propusa pentru finantare.In partea desenata a studiului de 
fezabilitate se prezinta alte solutii tehnice pentru realizarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie.Partea scrisa a studiului de fezabilitate nu este corelata cu partea 
desenata( in partea scrisa este descrisa o pensiune sau o agropensiune)In cadrul capitolului 3.8 nu sunt prezentate caracteristicile tehnice si functionale ale utilejelor si 
echipamenteloe care se doresc a se achizitiona prin proiect.Fluxul tehnologic prezentat este sumar si nu este corelat cu utilajele din lista ,cum ar fi de exemplu operatiunea 
de tocare materie prima pentru care nu sunt prevazute utilaje sau echipamente de realizare a acestei operatiuni.Fundamentarea utilajelor ce se vor achizitiona prin 
implementarea proiectului este facuta dupa o descriere literara a uleiurilor esentiale(uleiuri volatile uleiuri eterice) si a metodelor de obtinere a acestora Acea
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73 312 C 01 12 7 01 00077 2012 9 28 CONSTRUIRE AMBULATORIU 
DE RECUPERARE MEDICALA

S.C. ADIMED 
HOPE S.R.L. ALBA

Comuna/Oras 
GALDA DE JOS Sat 

GALDA DE JOS
- - - - - - - - - - 97.998 3.007 68.598 0 29.400 9.144.550

Punctul 1.5 : Verificarea punctului 1.5 s-a completat cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 și vizează aplicarea prevederilor 
instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221, privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil 
prin această măsură.Punctul 1.6Activitatea prezentata in cadrul proiectului a fost fundamentata pe codificarea CAEN 8622, activitate eligibila in cadrul masurii 312, conform 
Anexei 9. CAEN 8622 - Activitati de asistenta medicala specializata include: -consultatii si tratamente medicale de specialitate in diverse domenii, acordate de catre medici 
specialisti si chirurgi. Aceasta clasa include de asemenea: -centre de planificare familiala care ofera tratamente medicale cum ar fi sterilizarea si intreruperea de sarcina, f
cazare Aceasta clasa exclude: -activitati de asistenta spitaliceasca pentru pacientii internati, vezi 8610 -activitati ale moaselor, fizioterapeutilor si a personalului paramedical, 
vezi 8690Conform CAEN 8622, activitatile care pot fi efectuate sunt cele de consultatii si tratamente medicale de specialitate in diverse domenii, acordate de catre medici 
specialisti si chirurgi. Conform datelor inscrise in cadrul studiului de fezabilitate (prognoze economico-financiare), descriere incadrul studiului de fezabilitate, nu sunt 
evidentiati medicii specialisti care ar trebui sa activeze in cadrul cabinetului medical, nu sunt evidentiate veniturile realizate din consultatii oferite de catre medici specialisti, 
sunt evidentiate venituri realizate din consultatii primare si de control. Informatiile oferite si notiunile folosite in descrierea activitatii, sunt mai degraba caracteristice 
activitatilor codificate CAEN 8690 - Alte activitati referitoare la sanatatea umana. Aceasta clasa include: -activitati referitoare la sanatatea umana, ce nu sunt efectuate in 
spitale sau de catre medici sau dentisti cum sunt: activitati ale infirmierelor, moaselor, fizioterapeutilor sau a altor paramedici in domeniul optometriei, hidroterapiei, 
masajului medical, ergoterapiei, logopediei, homeopatiei, chiropracticii, acupuncturii etc. Aceste activitati pot fi efectuate in clinici medicale, de tipul celor atasate 
intreprinderilor, scolilor, azilelor de batrani, sindicatelor si confederatiilor sindicale si in centre de sanatate, altele decat spitalele, precum si in cabinete particulare sau la 
domiciliul pacientilor. Aceasta clasa include de asemenea: -activitati ale personalului paramedical stomatologic cum sunt specialistii in terapie dentara, infirmiere dentare d
scoli si personalul paramedical de igiena dentara, care pot activa independent de medicul stomatolog, dar sunt periodic supravegheati de catre acesta -activitati ale 
laboratoarelor medicale cum ar fi: -laboratoare de radiologie si alte centre de diagnostic similare -laboratoare de analiza sangelui -activitati ale bancilor de sange, bancilor de 
sperma, bancilor de organe pentru transplant etc. -transportul pacientilor, cu ambulanta, inclusiv avioane. Aceste servicii sunt asigurate adesea in timpul urgentelor 
medicale. Aceasta clasa exclude: -fabricarea de dinti artificiali, proteze si dispozitive protetice executate de laboratoarele dentare, vezi 3250 -transferul pacientilor, fara 
echipament de salvare sau personal medical, vezi diviziunile 49, 50, 51 -analizele de laborator altele decat cele medicale, vezi 7120 -activitati de testare in domeniul igienei 
alimentare, vezi 7120 -activitati de asistenta spitaliceasca, vezi 8610 -activitati de asistenta medicala si stomatologica, vezi 862 -activitati ale centrelor de ingrijire medicala 
la domiciliu, vezi 8710Avand in vedere ponderea mare a activitatii neeligibile in cadrul masurii 312 (CAEN 8690), se poate intelege ca solicitantul a incercat sa induca ideea 
de desfasurare in cadrul investitieii a activitatilor specifice codului de activitatet CAEN 8622(eligibil in cadrul masurii), in realitate, marea majoritate a activitatilor desfaurate 
incadrandu-se in domeniul de activitate al CAEN 8690 (activitate neeligibila in cadrul masurii 312). Avand in vedere proportia mare a activitatilor neeligibile in cadrul masurii 
312, rezulta ca majoritatea cheltuielilor au fost incadrate eronat in categoria cheltuielilor neeligibile. Avand in vedere cele sus mentionate, se poate concluziona asupra 
neeligibilitatii proiectului prin prisma activitatii ce urmeaza a fi desfasurata (activitate neeligibila in cadrul masurii 312 – CAEN 8690). Punctul 1.6Activitatea prezentata in 
cadrul proiectului a fost fundamentata pe codificarea CAEN 8622, activitate eligibila in cadrul masurii 312, conform Anexei 9. CAEN 8622 - Activitati de asistenta medicala 
specializata include: -consultatii si tratamente medicale de specialitate in diverse domenii, acordate de catre medici specialisti si chirurgi. Aceasta clasa include de 
asemenea: -centre de planificare familiala care ofera tratamente medicale cum ar fi sterilizarea si intreruperea de sarcina, fara cazare Aceasta clasa exclude: -activitati de 
asistenta spitaliceasca pentru pacientii internati, vezi 8610 -activitati ale moaselor, fizioterapeutilor si a personalului paramedical, vezi 8690Conform CAEN 8622, activitatile 
care pot fi efectuate sunt cele de consultatii si tratamente medicale de specialitate in diverse domenii, acordate de catre medici specialisti si chirurgi. Conform datelor 
inscrise in cadrul studiului de fezabilitate (prognoze economico-financiare), descriere incadrul studiului de fezabilitate, nu sunt evidentiati medicii specialisti care ar trebui sa 
activeze in cadrul cabinetului medical, nu sunt evidentiate veniturile realizate din consultatii oferite de catre medici specialisti, sunt evidentiate venituri realizate din 
consultatii primare si de control. Informatiile oferite si notiunile folosite in descrierea activitatii, sunt mai degraba caracteristice activitatilor codificate CAEN 8690 - Alte 
activitati referitoare la sanatatea umana. Aceasta clasa include: -activitati referitoare la sanatatea umana, ce nu sunt efectuate in spitale sau de catre medici sau dentisti c
sunt: activitati ale infirmierelor, moaselor, fizioterapeutilor sau a altor paramedici in domeniul optometriei, hidroterapiei, masajului medical, ergoterapiei, logopediei, 
homeopatiei, chiropracticii, acupuncturii etc. Aceste activitati pot fi efectuate in clinici medicale, de tipul celor atasate intreprinderilor, scolilor, azilelor de batrani, sindicatelor 
si confederatiilor sindicale si in centre de sanatate, altele decat spitalele, precum si in cabinete particulare sau la domiciliul pacientilor. Aceasta clasa include de asemenea: -
activitati ale personalului paramedical stomatologic cum sunt specialistii in terapie dentara infirmiere dentare din scoli si personalul paramedical de igiena dentara care p

74 312 M 01 12 7 01 00083 2012 9 28 ACHIZITIE UTILAJE 
PREGATIREA TERENULUI SC ROZADO SRL ALBA

Comuna/Oras 
GALDA DE JOS Sat 

OIEJDEA
- - - - - - - - - - 83.000 0 58.100 0 24.900 9.202.650

- lipsa documentul 3.2 - Extras de carte funciara sau document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru- banii pentru cofinantare au fost luati ,prin 
transfer bancar , de la SC DOIA JUNIOR SRL , care a depus proiect pe aceeasi masura ,M312,in aceesi sesiune .- exista similituduini cu alte proiecte depuse pe aceeasi 
masura , in aceeasi sesiune : SC DOIA JUNIOR SRL ;SINEA DIANA ; MODOL MARIANA ELENA ;SANDRU MARIA - la paragraful 2.6 din Memoriu justificativ , nu este 
trecuta valoarea estimativa pentru clienti-furnizori, neputandu-se veifica prognozele financiare .- prognozele economico- financiare ( prognoze ,indicatori financiari)au fost 
facute pentru PFA,I.I.IF si nu pentru Societati comerciale , fapt pentru care nu se pot face verificarile viabilitatii economico financiare. - ofertele nu sunt semnate de ofertan
exista similituduini cu alte proiecte depuse pe aceeasi masura , in aceeasi sesiune : SC DOIA JUNIOR SRL ;SINEA DIANA ; MODOL MARIANA ELENA ;SANDRU 
MARIA ; - lipsa documentul 3.2 - Extras de carte funciara sau document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru- banii pentru cofinantare au fost luati 
,prin transfer bancar , de la SC DOIA JUNIOR SRL , care a depus proiect pe aceeasi masura ,M312,in aceesi sesiune .- la paragraful 2.6 din Memoriu justificativ , nu este 
trecuta valoarea estimativa pentru clienti-furnizori, neputandu-se veifica prognozele financiare - prognozele economico- financiare ( prognoze incasari-plati ,indicatori 
financiari)au fost facute pentru PFA,I.I.IF si nu pentru Societati comerciale , fapt pentru care nu se pot face verificarile viabilitatii economico financiare

75 312 M 01 12 7 01 00082 2012 9 28

CREAREA UNEI MICRO-
INTREPRINDERI SI ACHIZITIA 
DE ECHIPAMENTE DE CATRE 
MOLNAR-FERI ANA-MARIA IN 
COMUNA LOPADEA NOUA, 

SAT LOPADEA NOUA, 
JUDETUL ALBA

MOLNAR-FERI 
ANA-MARIA ALBA

Comuna/Oras 
LOPADEA NOUA 

Sat LOPADEA 
NOUA

- - - - - - - - - - 12.910 0 10.973 0 1.937 9.213.623

La verificarea precizărilor din documentul 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor (societate autonomă, parteneră sau legată) prin verificările 
solicitantului şi acţionarilor/asociaţilor acestuia prin serviciul online s-a constatat faptul ca aceasta a fost completata incorect deoarece solicitanta MOLNAR FERI ANA 
MARIA in calitate de reprezentant legal este in acelasi timp si asociat la MOLNAR FERI ANA MARIA IF si asociat si administrator la SC RANLOM SRL iar proiectul este 
neeligibil intrucat initial declaratia era nebifata iar dupa solicitarea informatiilor prin E3.4 a bifata gresit, nu a declarat corect statutul intreprinderii legată si nu partenera. La 
EG6 – "Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani" s-a bifat nu deoarece contractul de comodat a 
fost autentificat in data de 25.09.2012 iar cererea a fost depusa in data de 28.09.2012 La verificarea precizărilor din documentul 11.3 Declaraţia privind încadrarea în 
categoria micro-intreprinderilor (societate autonomă, parteneră sau legată) prin verificările solicitantului şi acţionarilor/asociaţilor acestuia prin serviciul online s-a constatat 
faptul ca aceasta a fost completata incorect deoarece solicitanta MOLNAR FERI ANA MARIA in calitate de reprezentant legal este in acelasi timp si asociat la MOLNAR 
FERI ANA MARIA IF si asociat si administrator la SC RANLOM SRL iar proiectul este neeligibil intrucat initial declaratia era nebifata iar dupa solicitarea informatiilor prin 
E3.4 a bifata gresit, nu a declarat corect statutul intreprinderii legată si nu partenera. Documentul prezentat de solicitant care sa certifice dreptul de folosinta al 
terenului/cladirii: contract de comodat, nu are valabilitate pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare.

76 312 M 01 12 7 01 00081 2012 9 28
INFIINTARE LINIE MOBILA DE 

PRODUS ARTICOLE 
CERAMICE

SC CRISTI FAN 
CONSTRUCT 

SRL
ALBA

Comuna/Oras 
SANTIMBRU Sat 

SANTIMBRU
- - - - - - - - - - 230.000 0 195.500 0 34.500 9.409.123

Referitor la EG1 s-a bifat ,,NU,, datorita faptului ca solicitantul nu a prezentat doc. 11.2 ,,Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural, 
cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare, cand va indeplini conditiile, conform legislatiei in vigoare (pentru investitii noi daca este cazul), iar in cadrul 
certificatului constatator ORC , nu se regaseste inscrierea referitoare la inregistrarea punctului de lucru Referitor la EG2 s-a bifat ,,NU,, datorita faptului ca utilajele si 
echipamentele propuse a se achizitiona ( linie de productie caramida ,instalatie de grupare si paletizare blocuri ceramice ,buldozer cu scarificator )sunt nejustificate in raport 
cu activitatea propusa a se realiza prin proiect ,in sensul ca in cadrul MJ se specifica faptul ca intregul proces tehnologic al liniei mobile de produs articole ceramice se va 
desfasura in diverse locatii din zona care nu sunt specificate in mod expres si unde va fi sectorul de aprovizionare cu materie prima unde vor fi depozitate argila ,nisip si alte 
materiale. Referitor la locul de implementare a proiectului mentionam faptul ca ,solicitantul detine in folosinta un teren de 1000 mp ,pentru gararea utilajelor si 20 mp birou , 
dar activitatea productiva se intentioneaza a se efectua in alte locatii neevidentiate in cadrul proiectului ( in zona ) ,iar in aceste puncte de lucru nu se face referire la accesul 
la utilitati ca : drumuri principale, electricitate, apa, canalizare etc.si starea acestora .( in MJ se specifica faptul ca pentu alimentarea cu apa se vor fora puturi prevazute cu 
instalatie de hidrofor inchiriata ?????) Referitor la EG 4 s-a bifat ,,NU ,,datorita faptului ca solicitantul in cadrul doc.15.2 ,,Declaratie pe propria raspundere in care sa se 
mentioneze ca beneficiarul proiectului sau reprezentantul legal de proiect/o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in 
societate- adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate siextras din Registrul general de evidenta a salariatilor, actionar- vor urma un curs de pregatire 
profesionala, pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului,, nu a specificat ca acest curs va fi in acord cu activitatea propusa prin proiect. Referitor la 
corectitudinea ratei de schimb mentionam faptul ca acesta este gresit , respectiv cursul euro din data de 03.09.2012 nu este 4,4898 ron Solicitantul a creat conditii artificia
pentru a beneficia de plati, datorita faptului ca : - comodatorul ,,SC 3 FAN CONSTRUCT SRL ,, prin asociat majoritar TRIFAN VASILE ( 90 %) detine aceasta societate 
care are domeniul principal de activitate cod caen 2332,,Fabricarea caramizilor ,tiglelor si a altor produse pentru constructii ,din argila arsa ,, acelasi domeniu de activitate 
cu al solicitantului si a fractionat patrimoniul dand in folosinta doar 1000 mp din totalul de 48037 mp ( curti ,constructii industriale si edilitare ,magazii ,post trafo ,uscatorie 
,sectie ardere ,centrala termica ,linie vagoneti ,cosuri de fum etc.)- Solicitantul are aceeasi adresa a sediului social si anume ,, SANTIMBRU NR. 16 ,,cu comodatorul ,,SC 
3 FAN CONSTRUCT SRL ,, (asociat majoritar TRIFAN VASILE , 90 %)si furnizorul de materie prima ,argila ,,SC INDUSTRIE MICA SI SERVICII SRL ,,(asociat unic 
TRIFAN VASILE , 100 %).- Reprezentantul legal PANDURU TRIFAN DAN MARIUS are domicilil stabil in ALBA IULIA ,acelasi cu Trifan Vasile ,care este si comodator si 
furnizor de materie prima pentru societatea care a depus proiectul . De asemenea din extrasul de cont reiese faptul ca TRIFAN VASILE a imprumutat societatea cu suma 
necesara cofinantarii.
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77 312 M 01 12 7 01 00094 2012 9 28
CONSTRUIRE HALA 

PRODUCTIE MOBILIER SI 
IMPREJMUIRE

S.C.  MOB 
ARTIZAN ALBA 

S.R.L.
ALBA

Comuna/Oras 
CIUGUD Sat 
DRAMBAR

- - - - - - - - - - 129.779 0 110.313 0 19.466 9.519.436

La punctul 1.1 Care este statutul solicitantului s-a bifat NU deoarece:La verificarea in RECOM s-au constatat urmatoarele:- La verificarea asociatului unic persoana fizica 
dupa CNP s-a constatat ca asociatul SC MOB ARTIZAN ALBA SRL doamna BOCA MARIA DOINA, mai este asociata in SC MARYSAN STYLE SRL—in functiune cu o 
cota de participare de 50 %Avand in vedere faptul ca in SC MOB ARTIZAN ALBA SRL asociatul persoana fizica detine o cota de participare de 100% si in SC MARYSAN 
STYLE SRL o cota de participare de 50 % si tinand cont de prevederile legislatiei nationale privind incadrarea in IMM-uri-legea 346/2004 se considera ca aceste 2 societati 
sunt doua intreprinderi legate, 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. Prin proiect se solicita finantare nerambursabila pentru firma SC MOB ARTIZAN ALBA SRL care are obiect principal de activitate principal aferent cont CAEN 
3109 Fabricarea de mobila si secundar cod CAEN 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite, 
pentru ambele solicitandu-se finantare, iar firma SC MARYSAN STYLE SRL are cod CAEN principal 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine si desfasoara 
activitati conform urmatoarelor coduri CAEN: 4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat, 4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou, 4759 
Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic in magazine specializate. Conform datelor furnizate din baza de date RECOM rezulta 
ca SC MARYSAN STYLE SRL are un numar mediu de 10 salariati la 31.12.2012.Avand in vedere cele mentionate mai sus se constata ca, solicitantul SC MOB ARTIZAN 
ALBA 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 unic persoana fizica dupa CNP s-a 
constatat ca asociatul SC MOB ARTIZAN ALBA SRL doamna BOCA MARIA DOINA, mai este asociata in SC MARYSAN STYLE SRL—in functiune cu o cota de 
participare de 50 %Avand in vedere faptul ca in SC MOB ARTIZAN ALBA SRL asociatul persoana fizica detine o cota de participare de 100% si in SC MARYSAN STYLE 
SRL o cota de participare de 50 % si tinand cont de prevederile legislatiei nationale privind incadrarea in IMM-uri-legea 346/2004 se considera ca aceste 2 societati sunt 
doua intreprinderi legate, 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. Prin proiect se solicita finantare nerambursabila pentru firma SC MOB ARTIZAN ALBA SRL care are obiect principal de activitate principal aferent cont CAEN 
3109 Fabricarea de mobila si secundar cod CAEN 1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite, 
pentru ambele solicitandu-se finantare, iar firma SC MARYSAN STYLE SRL are cod CAEN principal 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine si desfasoara 
activitati conform urmatoarelor coduri CAEN: 4647 Comert cu ridicata al mobilei, covoarelor si articolelor de iluminat, 4665 Comert cu ridicata al mobilei de birou, 4759 
Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic in magazine specializate. Conform datelor furnizate din baza de date RECOM rezulta 
ca SC MARYSAN STYLE SRL are un numar mediu de 10 salariati la 31.12.2012.Avand in vedere cele mentionate mai sus se constata ca, solicitantul SC MOB ARTIZAN 
ALBA 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.

78 312 C 01 12 7 01 00096 2012 9 28 INFIINTARE FABRICA 
AMBALAJE DIN LEMN

FRINCU 
NICOLETA 
CARMEN

ALBA
Comuna/Oras 
SASCIORI Sat 

SASCIORI
- - - - - - - - - - 256.650 5.000 200.000 0 56.650 9.719.436

Referitor la criteriul de eligibilitate EG6 s-a bifat NU deoarece solicitantul prezinta documente de proprietate pentru un teren pentru care s-a prezentat Documentatia tehnica 
de dezlipire cu parcelare in 3 loturi dar nefinalizata, acestea nu au fost inscrise in CF deci nu se poate mentiona clar pe ce parcela se va realiza proiectul. Exista necorelari 
privind suprafata in SF - capitol 3.1.1 Zona si amplasamentul, Contract de vanzare cumparare cu Incheiere de autentificare 1668/2001 - 18.09.2001, extras CF 710025 
(provenit din CF vechi 1414).Plan coordonator retele (pag. 65 din SF).Declaratia coproprietarului, Avizele Certificatul de urbanism sunt eliberate pentru intreaga suprafata 
care exista si alte entitati juridice apartinand coproprietarului terenului (sotul solicitantei) si care au obiect de activitate complementar celui propus prin proiect . Se poate 
considera ca solictantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii, in sensul 
crearii de entitati juridice distincte pliate pe criteriile de selectie (start up) in sensul ca solicitantul FRINCU NICOLETA CARMEN este coproprietara pe terenul pe care 
doreste sa realizeze investitia cu sotul sau care desfasoara activitate economica pe acelasi amplasament fiind asociat unic la SC FRINCU VIRGIL DANIEL SRL cu obiect 
principal de activitate aferent CAEN 1610 TAIEREA SI RINDELUIREA LEMNULUI, iar activitati secundare 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor 
de constructii si echipamentelor sanitare. Aceste activitati se desfasoara pe aceiasi piata cu activitatea propusa prin proiect, respectiv CAEN 1624 Fabricarea ambalajelor 
din lemn. In plus toate Avizele, Notificarile si Certificatul de urbanism sunt eliberate pentru intreaga suprafata de teren, deci si pentru terenul pe care se afla cealalta entitate 
juridica neexistand o delimitare clara pe teren existatnd si suspiciunea ca toate amenajarile exterioare, utilitatile si dotarile aferente propuse prin proiect vor fi folosite in 
comun de cele doua firme, lucru care contravine regulamentelor uniunii europene in sensul ca fiecare proiect finantat trebuie sa functioneze independent si investitiile 
propuse sa fie corelate cu activitatea desfasurata prin proiect.In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din 
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a 
procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial 
condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar". In concluzie consideram ca 
solicitantul a participat la crearea de conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin) necuvenit. Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG6 si 
s-a bifat DA la punctul 6 in sensul ca:- Referitor la criteriul de eligibilitate EG6 s-a bifat NU deoarece solicitantul prezinta documente de proprietate pentru un teren pentru 
care s-a prezentat Documentatia tehnica de dezlipire cu parcelare in 3 loturi dar nefinalizata, acestea nu au fost inscrise in CF deci nu se poate mentiona clar pe ce parcela 
se va realiza proiectul. Exista necorelari privind suprafata in SF - capitol 3.1.1 Zona si amplasamentul, Contract de vanzare cumparare cu Incheiere de autentificare 
1668/2001 - 18.09.2001, extras CF 710025 (provenit din CF vechi 1414).Plan coordonator retele (pag. 65 din SF).Declaratia coproprietarului, Avizele Certificatul de 
urbanism sunt eliberate pentru intreaga suprafata pe care exista si alte entitati juridice apartinand coproprietarului terenului (sotul solicitantei) si care au obiect de activitate 
complementar celui propus prin proiect .-Referitor la punctul 6 se poate considera ca solictantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a 
obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii, in sensul crearii de entitati juridice distincte pliate pe criteriile de selectie (start up) in sensul ca solicitantul 
FRINCU NICOLETA CARMEN este coproprietara pe terenul pe care doreste sa realizeze investitia cu sotul sau care desfasoara activitate economica pe acelasi 
amplasament fiind asociat unic la SC FRINCU VIRGIL DANIEL SRL cu obiect principal de activitate aferent CAEN 1610 TAIEREA SI RINDELUIREA LEMNULUI, iar 
activitati secundare 4673 Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare. Aceste activitati se desfasoara pe aceiasi 
piata cu activitatea propusa prin proiect, respectiv CAEN 1624 Fabricarea ambalajelor din lemn. In plus toate Avizele, Notificarile si Certificatul de urbanism sunt eliberate 
pentru intreaga suprafata de teren, deci si pentru terenul pe care se afla cealalta entitate juridica neexistand o delimitare clara pe teren existatnd si suspiciunea ca toate 
amenajarile exterioare, utilitatile si dotarile aferente propuse prin proiect vor fi folosite in comun de cele doua firme, lucru care contravine regulamentelor uniunii europene in 
sensul ca fiecare proiect finantat trebuie sa functioneze independent si investitiile propuse sa fie corelate cu activitatea desfasurata prin proiect.In Ghidul solicitantului pe 
Masura 312 este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului 
(CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru 
dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel 
depăşirea intensităţii sprijinului financiar". In concluzie consideram ca solicitantul a participat la crearea de conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin) necuvenit. 
Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG6 si s-a bifat DA la punctul 6 in sensul ca:- Referitor la criteriul de eligibilitate EG6 s-a bifat NU deoarece 
solicitantul prezinta documente de proprietate pentru un teren pentru care s-a prezentat Documentatia tehnica de dezlipire cu parcelare in 3 loturi dar nefinalizata, acestea 
nu au fost inscrise in CF deci nu se poate mentiona clar pe ce parcela se va realiza proiectul Exista necorelari privind suprafata in SF - capitol 3 1 1 Zona

79 312 C 01 12 5 02 00237 2012 9 17

CONSTRUIRE ATELIER 
ELECTRO-MECANIC ÎN 

COMUNA LIVADA, JUD. ARAD, 
FINANTAT PRIN FEADR, 

MASURA 3.1.2

DAGĂU 
CRISTIAN ARAD Comuna/Oras 

LIVADA Sat LIVADA - - - - - - - - - - 136.583 11.000 95.608 0 40.975 9.815.044

La pct.1.1 s-a bifat NU deoarece la verificarea serviciului RECOM online am constatat că: - DAGĂU Cristian - persoană fizică ,solicită finanțare pentru proiectul cu 
titlul,,Construire atelier electro-mecanic in comuna Livada,jud.Arad,finanțat prin FEADR,Măsura 312,,cod CAEN 4520-Intreținerea și repararea autovehicolelor și declară că 
se va autoriza ca Intreprindere Individuală pe acest cod inainte de semnarea contractului de finanțare.-DAGĂU Cristian deține ca asociat unic și societatea SC ECHO 
VISION SRL,sediu social Sat Livada,comuna Livada,nr.167B,inființată in anul 2006 cu același cod CAEN-4520 (Intrerupere temporară de activitate din 01.03.2010-
01.03.2013).-Mai deține deasemenea la același sediu social –DAGĂU Cristian-PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ(inființată în 25.02.2010) pe același cod de activitate-
4520. -Intrucat DAGĂU Cristian PFA și SC ECHO VISION SRL își desfășoară activitatea pe aceeași piață (relevantă și adiacentă) acestea sunt întreprineri legate. -
Deoarece in Declarația privind incadrarea in categoria microintreprinderilor(Anexa 4.1 din Ghidul solicitantului) solicitantul nu a declarat corect tipul întreprinderii, proiectul 
este neeligibil.La pct.1.2 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a respectat pct 2 din Declarația pe propria răspundere din Secțiunea F a CF. La pct.1.1 s-a bifat NU deoarece 
la verificarea serviciului RECOM online am constatat că: - DAGĂU Cristian - persoană fizică ,solicită finanțare pentru proiectul cu titlul,,Construire atelier electro-mecanic in 
comuna Livada,jud.Arad,finanțat prin FEADR,Măsura 312,,cod CAEN 4520-Intreținerea și repararea autovehicolelor și declară că se va autoriza ca Intreprindere Individuală 
pe acest cod inainte de semnarea contractului de finanțare.-DAGĂU Cristian deține ca asociat unic și societatea SC ECHO VISION SRL,sediu social Sat Livada,comuna 
Livada,nr.167B,inființată in anul 2006 cu același cod CAEN-4520 (Intrerupere temporară de activitate din 01.03.2010-01.03.2013).-Mai deține deasemenea la același sediu 
social –DAGĂU Cristian-PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ(inființată în 25.02.2010) pe același cod de activitate-4520. -Intrucat DAGĂU Cristian PFA și SC ECHO 
VISION SRL își desfășoară activitatea pe aceeași piață (relevantă și adiacentă) acestea sunt întreprineri legate. -Deoarece in Declarația privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor(Anexa 4.1 din Ghidul solicitantului) solicitantul nu a declarat corect tipul întreprinderii, proiectul este neeligibil.La pct.1.2 s-a bifat NU deoarece 
solicitantul nu a respectat pct 2 din Declarația pe propria răspundere din Secțiunea F a CF. EG2-Prin SF Cap.3.2.1 (corelat cu partea desenată)sunt prevăzute spații 
supradimensionate,investiția propune un etaj parțial in suprafață de 68,41 mp care nu este necesar ,intreaga activitate se poate desfășura la parter(corelate și cu personalul 
angajat).EG6-La verificarea regimului juridic al terenului se constată neconcordanță cu extrasului de carte funciară (conform extras CF terenul este situat in comuna Livada, 
sat Sânleani și nu corespunde cu amplasarea proiectului cap.A5 din CF,Cap.3.1.1 din SF și certificatul de urbanism). EG2-Prin SF Cap.3.2.1 (corelat cu partea 
desenată)sunt prevăzute spații supradimensionate,investiția propune un etaj parțial in suprafață de 68,41 mp care nu este necesar ,intreaga activitate se poate desfășura la 
parter(corelate și cu personalul angajat).EG6-La verificarea regimului juridic al terenului se constată neconcordanță cu extrasului de carte funciară (conform extras CF 
terenul este situat in comuna Livada, sat Sânleani și nu corespunde cu amplasarea proiectului cap.A5 din CF,Cap.3.1.1 din SF și certificatul de urbanism). Solicitantul nu a 
prezentat declarația proiectantului privind sursa de prețuri pentru lucrări. Solicitantul nu a prezentat declarația proiectantului privind sursa de prețuri pentru lucrări. Proiectul 
este neeligibil intrucât solicitantul nu a declarat intreprinderea legată,nu indeplinește criteriul EG2 și EG6. Proiectul este neeligibil intrucât solicitantul nu a declarat 
intreprinderea legată,nu indeplinește criteriul EG2 și EG6.
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80 312 C 01 12 5 02 00239 2012 9 24 CONSTRUIRE CENTRU 
INTRETINERE CORPORALA 

S.C. DAMAIO 
RALU S.R.L. ARAD

Comuna/Oras 
VLADIMIRESCU Sat 

VLADIMIRESCU
- - - - - - - - - - 279.723 83.527 195.806 0 83.917 10.010.850

Pct..16- codul CAEN al activitatii finantate prin proiect este 9604- activitati de intretinere corporala, care conform CAEN revizuit privind clasificarea activitatilor din economia 
nationala, se refera la :- Activitatile bailor (comunale) turcesti, saunelor si bailor de abur, solarelor, saloanelor de slabit, saloanelor de masaj.In urma analizarii SF am 
constatat ca beneficiarul doreste realizarea unei constructii parter¬+ mansarda in suprafata totala de 491,29 mp.Activitatile prevazute sa se desfasoara in salonul de slabit 
plus dotarile prevazute pentru aceasta sunt specifice codului CAEN 9313- activitati ale centrelor de fitness, si anume :banda de alergat, bicicleta magnetica, aparat 
abdomene, stepper, banca reglabila abdomen, presa pentru picioare, multifunctional spate.Acest cod CAEN nu este eligil prin aceasta masura nefiind curpins in Anexa 9 cu 
codurile CAEN aferente activitatilor eligibile la finantare in cadrul masurii 312. EG 2- Proiectul nu demonstreaza viabilitatea investitieiIn urma analizarii SF am constatat ca 
beneficiarul doreste realizarea unei constructii parter¬+ mansarda in suprafata totala de 491,29 mp .Precizam faptul ca spatiile prevazute pentru desfasurarea activitatilor 
specifice codului CAEN eligibil-9604 , sunt foarte mari- suprafata bazinului de hidromasaj , asa cum reiese din plansele desenate anexate SF este de 64 mp ( 19,70 m 
lungime x 5 m latime), care de fapt este o piscina .In coltul acesteia este prevazut un bazin mic de bidromasaj in suprafata de 4,50 mp.In acest sens consideram ca piscina 
este neeligibila pentru codul CAEN cerut la finantare.De asememena spatiul aferent salonului de slabit este neeligibil pentru ca activitatile prevazute a se realiza in acest 
spatiu sunt aferente codului CAEN 9313, care nu este eligibil pe aceasta masura.Consideram ca spatiile: zona de astepatare, coridor acces si terasa exterioara sunt 
supradimensionate.In ceea ce priveste dotarile cuprinse la cap.3.8 in valoare de 29.703 euro prevazute de beneficiar, facem precizarea ca in urma analizei acestora ar fii 
eligibile doar cele care fac obiectul cererii de finatare, a caror valoare insumeaza 9.508 euro.Investita propusa prin proiect este nejustificata tinand cont ca valoarea 
constructiei este de 218705 euro ( constructii si instalatii) , iar dotarea cladirii pentru desfasurarea activitatii eligibile prin proiect este de 9.508 euro rezultând o pondere de 
4.43% cheltuieli cu dotarea cladirii raportata la valoarea constructiei.In proiect nu sunt prezentate solutiilor tehnice privind utilitatile-cap.3.2.2, specificandu-se ca acestea v
fii stabilite prin proiectul de executie.De asemenea exista neconcordante in ceea ce priveste tipul centralei termice alese ca si sursa de agent termic neprecizandu-se care 
este solutia aleasa dintre cele 3 tipuri :centrala pe combustibil solid, centrala cu tip gaze naturale, pompa de caldura, toate prezentate la modul general.Nu au fost 
prezentate caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor din constructia cladirii, rolul si modul in care se va folosi energia solara produsa de panourile solare si panourile 
fotovoltaice prevazute in bugetul indicativ , al caror valoarea este de 82.864 valoare supraestimata .In ceea ce priveste ipotezele care au stat la baza intocmirii proiectiilor 
financiare consideram ca datele utilizate sunt nesustenabile prevazindu-se un grad de ocupare de 100% si a unui numar de 4.000 de clienti/an.Totodata parte din venituri 
fost calculate din abonamente lunare sala de slabit si bazin , activitati neeligibile , aferente codului CAEN 9313 si vanzare de marfuri, in speta suplimente nutritive. In ceea 
ce priveste ipotezele care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare consideram ca datele utilizate sunt nesustenabile prevazindu-se un grad de ocupare de 100% si a 
unui numar de 4.000 de clienti/an.Totodata parte din venituri au fost calculate din abonamente lunare sala de slabit si bazin , activitati neeligibile , aferente codului CAEN 
9313 si vanzare de marfuri, in speta suplimente nutritive. Toate cheltuielile privind investitiile aferente codului CAEN 9313, respectiv salon de slabit si dotarile aferente 
acestuia nu sunt cheltuieli eligibile.De asemenea spatiul prevazut pentru bar este neeligibil. Pct..16- codul CAEN al activitatii finantate prin proiect este 9604- activitati de 
intretinere corporala, care conform CAEN revizuit privind clasificarea activitatilor din economia nationala, se refera la :- Activitatile bailor (comunale) turcesti, saunelor si 
bailor de abur, solarelor, saloanelor de slabit, saloanelor de masaj.In urma analizarii SF am constatat ca beneficiarul doreste realizarea unei constructii parter¬+ mansarda in 
suprafata totala de 491,29 mp.Activitatile prevazute sa se desfasoara in salonul de slabit plus dotarile prevazute pentru aceasta sunt specifice codului CAEN 9313- activitati 
ale centrelor de fitness, si anume :banda de alergat, bicicleta magnetica, aparat abdomene, stepper, banca reglabila abdomen, presa pentru picioare, multifunctional 
spate.Acest cod CAEN nu este eligil prin aceasta masura nefiind curpins in Anexa 9 cu codurile CAEN aferente activitatilor eligibile la finantare in cadrul masurii 312.EG 2- 
Proiectul nu demonstreaza viabilitatea investitieiIn urma analizarii SF am constatat ca beneficiarul doreste realizarea unei constructii parter¬+ mansarda in suprafata totala 
de 491,29 mp .Precizam faptul ca spatiile prevazute pentru desfasurarea activitatilor specifice codului CAEN eligibil-9604 , sunt foarte mari= suprafata bazinului de 
hidromasaj , asa cum reiese din plansele desenate anexate SF este de 64 mp ( 19,70 m lungime x 5 m latime), care de fapt este o piscina .In coltul acesteia este prevazut 
un bazin mic de bidromasaj in suprafata de 4,50 mp.In acest sens consideram ca piscina este neeligibila pentru codul CAEN cerut la finantare.De asememena spatiul 
aferent salonului de slabit este neeligibil pentru ca activitatile prevazute a se realiza in acest spatiu sunt aferente codului CAEN 9313, care nu este eligibil pe aceasta 
masura.Consideram ca spatiile: zona de astepatare, coridor acces si terasa exterioara sunt supradimensionate.In ceea ce priveste dotarile cuprinse la cap.3.8 in valoare de 
29.703 euro prevazute de beneficiar, facem precizarea ca in urma analizei acestora ar fii eligibile doar cele care fac obiectul cererii de finatare, a caror valoare insumeaza 
9.508 euro.Investita propusa prin proiect este nejustificata tinand cont ca valoarea constructiei este de 218705 euro ( constructii si instalatii) , iar dotarea cladirii pentru 
desfasurarea activitatii eligibile prin proiect este de 9 508 euro rezultând o pondere de 4 43% cheltuieli cu dotarea cladirii raportata la valoarea constructiei In proiect nu su

81 312 M 01 12 5 02 00244 2012 9 25

DOTAREA FIRMEI ARDIR SRL 
CU UTILAJE SI ECHIPAMENTE 

PENTRU COLECTAREA SI 
RECICLAREA DESEURILOR IN 

MEDIUL RURAL 

ARDIR S.R.L. ARAD
Comuna/Oras 
LIVADA Sat 
SANLEANI

- - - - - - - - - - 45.158 0 31.610 0 13.548 10.042.460

-EG 2: Viabilitatea investitiei nu se poate verifica deoarece fluxul operational prevazut prin proiect de catre solicitant (MJ pg 41)nu este asigurat.Colectarea deseurilor este 
prevazuta a se efectua in containere din plasa de sirma si in saci BIG-BAG asezati pe suporti metalici.Solicitantul nu le are in patrimoniu si nu a prevazut nici achizitia 
acestora prin proiect.Mentionam ca d-na Dirlea Aristita asociat unic in ARDIR SRL(solicitant) este actionar cu 1% in PRODIR SRL(locator),iar d-nul Dirlea Ioan actionar 
majoritar in PRODIR SRL este administrator si in ARDIR SRL.Obiectul de activitate al PRODIR SRL este colectarea si reciclarea deseurilor cod CAEN 3811,3832 si se 
desfasoara in aceeasi incinta. EG 2: Viabilitatea investitiei nu se poate verifica deoarece fluxul tehnologic prevazut prin proiect nu poate fi asigurat cu achiziţiile prevăzute 
prin proiect.Colectarea deseurilor este prevazuta a se efectua in containere din plasa de sirma si in saci BIG-BAG asezati pe suporti metalici.Solicitantul nu le are in 
patrimoniu si nu a prevazut achizitia acestora prin proiect. -Viabilitatea investitiei nu se poate verifica deoarece fluxul operational prevazut prin proiect de catre solicitant (MJ 
pg 41)nu este asigurat. Viabilitatea investitiei nu se poate verifica deoarece fluxul operational prevazut prin proiect de catre solicitant (MJ pg 41)nu este asigurat.

82 312 C 01 12 5 02 00240 2012 9 25 CONSTRUIRE SPATIU DE 
LUCRU SI ACHIZITIE UTILAJE

SC ECO 
PRODUCTION 

TRUST SRL
ARAD

Comuna/Oras 
VLADIMIRESCU Sat 

VLADIMIRESCU
- - - - - - - - - - 140.785 47.280 98.549 0 42.236 10.141.009

EG2- Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei. În urma verificării Cererii de Finanţare şi a Dosarului Administrativ s-au constatat următoarele: - Proiectul 
propune construirea unui spaţiu P+E, unde etajul este neeligibil iar parterul este destinat depozitării şi montării echipamentelor necesare prestării serviciilor de montaj 
instalaţii, precum şi ca vestiar pentru muncitori. Se achiziţionează - Conform Fişei de Solicitare a Informaţiilor Suplimentare înregistrată la CRPDRP 5 SEC cu nr. 
576/31.07.2013, s-a cerut clarificarea următoarelor din CF si SF:in BI transferarea pe cheltuieli neeligibile a valori cuprinse la cap.4.1(spatiile prevazute nu se justifica 
conform codurilor CAEN 4322,4321), cap. 2.3 - precizarea utilităţii spatiilor propuse prin proiect având în vedere că din Studiul de Fezabilitate nu s-au înteles tipurile de 
activităţi propuse a se realiza; cap. 3.8 - transferarea la cheltuieli neeligibile a valorii bunurilor propuse a se achiziţiona la acest capitol; Anexele B1, B2, B4, B5, B6, B7 – 
refacerea părţilor economice având în vedere adaptarea proiectului la activităţile eligibile. Conform răspunsului la informaţiile suplimentare , nu s-au clarificat cele de mai 
sus, astfel nu s-a precizat şi argumentat utilitatea spatiilor propuse prin proiect conform activitatilor de srvicii pentru care se solicita finantare nerambursabila, nu s-au 
transferat la cheltuieli neeligibile toate bunurile înscrise la capitolul 3.8 pentru desfăşurarea activităţii 4321 – Lucrări de instalaţii electrice şi 4322 – Lucrări de instalaţii 
sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat, nu s-a refăcut toată partea economică având în vedere adaptarea proiectului la activităţile eligibile (nu s-au revăzut cheltuielile 
cuprinse în Anexa B2, nu s-au corectat valorile cuprinse în anexa B4, nu s-au refăcut anexele B5, B6, B7.Proiectul nu demonstreaza viabilitatea investitiei criteriul de 
eligibilitate EG-2 este neeligibil ,proiectul este neeligibil. EG2- Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei. În urma verificării Cererii de Finanţare şi a 
Dosarului Administrativ s-au constatat următoarele: - Proiectul propune construirea unui spaţiu P+E, unde etajul este neeligibil iar parterul este destinat depozitării şi 
montării echipamentelor necesare prestării serviciilor de montaj instalaţii, precum şi ca vestiar pentru muncitori. Se achiziţionează - Conform Fişei de Solicitare a 
Informaţiilor Suplimentare înregistrată la CRPDRP 5 SEC cu nr. 576/31.07.2013, s-a cerut clarificarea următoarelor din CF si SF:in BI transferarea pe cheltuieli neeligibile a 
valori cuprinse la cap.4.1(spatiile prevazute nu se justifica conform codurilor CAEN 4322,4321), cap. 2.3 - precizarea utilităţii spatiilor propuse prin proiect având în vedere 
că din Studiul de Fezabilitate nu s-au înteles tipurile de activităţi propuse a se realiza; cap. 3.8 - transferarea la cheltuieli neeligibile a valorii bunurilor propuse a se 
achiziţiona la acest capitol; Anexele B1, B2, B4, B5, B6, B7 – refacerea părţilor economice având în vedere adaptarea proiectului la activităţile eligibile. Conform răspunsu
la informaţiile suplimentare , nu s-au clarificat cele de mai sus, astfel nu s-a precizat şi argumentat utilitatea spatiilor propuse prin proiect conform activitatilor de srvicii 
pentru care se solicita finantare nerambursabila, nu s-au transferat la cheltuieli neeligibile toate bunurile înscrise la capitolul 3.8 pentru desfăşurarea activităţii 4321 – Lucrări 
de instalaţii electrice şi 4322 – Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat, nu s-a refăcut toată partea economică având în vedere adaptarea proiectului la 
activităţile eligibile (nu s-au revăzut cheltuielile cuprinse în Anexa B2, nu s-au corectat valorile cuprinse în anexa B4, nu s-au refăcut anexele B5, B6, B7.Proiectul nu 
demonstreaza viabilitatea investitiei criteriul de eligibilitate EG-2 este neeligibil ,proiectul este neeligibil.

83 312 C 01 12 5 02 00245 2012 9 26
CONSTRUIRE ANEXA 

PENTRU PUNCT DE LUCRU SI 
ACHIZITII UTILAJE

S.C. JUKOLA 
FARMING S.R.L. ARAD

Comuna/Oras 
FANTINELE Sat 

TISA NOUA
- - - - - - - - - - 284.982 15.000 199.487 0 85.495 10.340.496

Punctul 6- Solicitantul SC JUCOLA FARMING SRL are codul principal CAEN 0161. La sediul din sat TISA NOUA,com. Fantanele,nr.223,judet ARAD desfasoara si 
activitati cod CAEN 0111,0161 autorizate conform art.15 din Legea 359/2004 .Conform Act de constituire cu titlu gratuit a dreptului de superficie nr.2638/06.09.2012, 
pentru implementarea proiectului solicitantul SC JUCOLA FARMING SRL primeste in folosinta de la SC JUKOLA SRL suprafata de 2932 mp in sat TISA NOUA,com. 
Fantanele,nr.223,judet ARAD. Socitatea SC JUKOLA SRL cu sediul in sat TISA NOUA,com. Fantanele,nr.223,judet ARAD desfasoara aceleiasi activitati (cod CAEN 0111 
si 0161) cu beneficiarul care solicita finanatare pe Masura 312, are acelasi sediu social, locatie identica cu cea descrisa in CF pentru care se solicita finanatarea. In SF 
cap.2.5 pag.34 solicitantul SC JUCOLA FARMING SRL are potential client pentru desfasurarea activitatii de prestari servicii, in procent de 100%, pe SC JUKOLA SRL cu 
care are si Precontract de prestari servicii(pag.160) Nr.1/17.09.2012 pentru suprafata de 600 ha (privind lucrari de scarificat si semanat). Exista, de asemenea,legaturi 
financiare in cazul dovedirii cofinanatarii prin extras de cont privind provenienta banilor.Conform doc.3.2 Extrasul de cont Nr.1 din 24/09/2012 solicitantul SC JUCOLA 
FARMING SRL primeste finantarea de 391862,40ron de la SC JUKOLA SRL.Concluzie: S-au creat condiţii artificiale pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi pentru a obţine 
astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. In fapt utilajele achizitionate deservesc un singur client, SC JUCOLA SRL, client care asigura si cofinantarea. Urmare 
a celor constatate proiectul este neeligibil. Punctul 6- Solicitantul SC JUCOLA FARMING SRL are codul principal CAEN 0161. La sediul din sat TISA NOUA,com. 
Fantanele,nr.223,judet ARAD desfasoara si activitati cod CAEN 0111,0161 autorizate conform art.15 din Legea 359/2004 .Conform Act de constituire cu titlu gratuit a 
dreptului de superficie nr.2638/06.09.2012, pentru implementarea proiectului solicitantul SC JUCOLA FARMING SRL primeste in folosinta de la SC JUKOLA SRL 
suprafata de 2932 mp in sat TISA NOUA,com. Fantanele,nr.223,judet ARAD. Socitatea SC JUKOLA SRL cu sediul in sat TISA NOUA,com. Fantanele,nr.223,judet ARAD 
desfasoara aceleiasi activitati (cod CAEN 0111 si 0161) cu beneficiarul care solicita finanatare pe Masura 312, are acelasi sediu social, locatie identica cu cea descrisa in 
CF pentru care se solicita finanatarea. In SF cap.2.5 pag.34 solicitantul SC JUCOLA FARMING SRL are potential client pentru desfasurarea activitatii de prestari servicii, in 
procent de 100%, pe SC JUKOLA SRL cu care are si Precontract de prestari servicii(pag.160) Nr.1/17.09.2012 pentru suprafata de 600 ha (privind lucrari de scarificat si 
semanat). Exista, de asemenea,legaturi financiare in cazul dovedirii cofinanatarii prin extras de cont privind provenienta banilor.Conform doc.3.2 Extrasul de cont Nr.1 din 
24/09/2012 solicitantul SC JUCOLA FARMING SRL primeste finantarea de 391862,40ron de la SC JUKOLA SRL.Concluzie: S-au creat condiţii artificiale pentru a 
beneficia de plăţi (sprijin) şi pentru a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. In fapt utilajele achizitionate deservesc un singur client, SC JUCOLA SRL, 
client care asigura si cofinantarea. Urmare a celor constatate proiectul este neeligibil.
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84 312 M 01 12 5 02 00243 2012 9 26

ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE LA S.C. 

ARBOTRANS EDILITARE 
S.R.L. DIN LOC ALUNIS, 

JUDETUL ARAD

S.C. 
ARBOTRANS 

EDILITARE S.R.L.
ARAD

Comuna/Oras 
FRUMUSENI Sat 

ALUNIS
- - - - - - - - - - 70.700 0 49.490 0 21.210 10.389.986

Conform doc. 2 anexat - bilant- solicitantul a desfasurat in anul 2011 activitate cod CAEN 4312 ; proiectul depus nu este o investitie noua ,este modernizare. Nu s-au 
respectat criteriile de eligibilitate pentru unitatile care se modernizeaza: EG2-nu s-a evidentiat in anexele financiare B, in anul 0 ,datele din bilantul prezentat cod CAEN 
4312 pentru anul 2011EG5- nu s-au depus documentele 9 pentru activitatea desfasurata . EG-2 Proiectul a fost declarat neeligibil, nu se poate calcula viabilitatea 
investiţieiEG-5 Deoarece beneficiarul a mai desfăşurat activitate pe acelaşi cod CAEN - 4312 (conf. doc.2 - Situaţii financiare, proiectul este depus pentru modernizare. Nu
au depus doc.9.1, 9.2,9.3. Conform doc. 2 anexat - bilant- solicitantul a desfasurat in anul 2011 activitate cod CAEN 4312 ; proiectul depus nu este o investitie noua ,este 
modernizare. Nu s-au respectat criteriile de eligibilitate pentru unitatile care se modernizeaza: EG2-nu s-a evidentiat in anexele financiare B, in anul 0 ,datele din bilantul 
prezentat cod CAEN 4312 pentru anul 2011EG5- nu s-au depus documentele 9 pentru activitatea desfasurata Deoarece proiectul a fost declarat neeligibil nu s-a calculat 
acest punct. Nu s-au prezentat trei oferte conforme Nu s-au prezentat 3 oferte conforme Conform doc. 2 anexat - bilant- solicitantul a desfasurat in anul 2011 activitate cod 
CAEN 4312 ; proiectul depus nu este o investitie noua ,este modernizare. Nu s-au respectat criteriile de eligibilitate pentru unitatile care se modernizeaza: EG2-nu s-a 
evidentiat in anexele financiare B, in anul 0 ,datele din bilantul prezentat cod CAEN 4312 pentru anul 2011EG5- nu s-au depus documentele 9 pentru activitatea desfasura
EG-2 Proiectul a fost declarat neeligibil, nu se poate calcula viabilitatea investiţieiEG-5 Deoarece beneficiarul a mai desfăşurat activitate pe acelaşi cod CAEN - 4312 (conf. 
doc.2 - Situaţii financiare, proiectul este depus pentru modernizare. Nu s-au depus doc.9.1, 9.2,9.3.

85 312 M 01 12 5 02 00241 2012 9 26
ACHIZITIONARE MAŞINĂ 
SPECIALIZATĂ PENTRU 
SERVICII DE CURIERAT

LAZĂR LUCICA ARAD
Comuna/Oras 
IRATOSU Sat 

VARIASU MARE
- - - - - - - - - - 35.540 0 24.878 0 10.662 10.414.864

Activitatile pentru care se solicita finantarea ,prevazute in memoriul justificativ ,nu sunt in concordanta cu cele prevazute la cod CAEN 5320.Utilajul prevazut a se achizitio
prin proiect nu se incadreaza in definitia mijloacelor de transport specializate asa cum sunt ele prevazute in HG 224/2008. Prin proiect se solicită "Achizitionare maşină 
specializată pentru servicii de curierat". Mijlocul de transport prevazut a se achizitiona prin proiect nu se incadreaza in definitia mijloacelor de transport specializate asa cum 
sunt ele prevazute in HG 224/2008. EG 2-Viabilitatea investitiei nu se poate calcula EG 2 - Viabilitatea investiţiei nu se poate calcula Nu se poate calcula viabilitatea 
economico-financiara a proiectului. Nu se poate calcula viabilitatea economoco-financiară a proiectului. 3.3. Investiţiile nu sunt eligibile în conformitate cu cele specificate în 
măsură.Prin proiect se solicită "Achizitionare maşină specializată pentru servicii de curierat". Mijlocul de transport prevazut a se achizitiona prin proiect nu se incadreaza in 
definitia mijloacelor de transport specializate asa cum sunt ele prevazute in HG 224/2008 iar cheltuiala prevăzută cu achiziţionarea acestora devine neeligibilă. 3.3. 
Investiţiile nu sunt eligibile în conformitate cu cele specificate în măsură.Prin proiect se solicită "Achizitionare maşină specializată pentru servicii de curierat". Mijlocul de 
transport prevazut a se achizitiona prin proiect nu se incadreaza in definitia mijloacelor de transport specializate asa cum sunt ele prevazute in HG 224/2008 iar cheltuiala 
prevăzută cu achiziţionarea acestora devine neeligibilă. Incadrarea proiectului la crearea de conditii artificiale deriva din faptul ca mijlocul de transport prevazut a se 
achizitiona prin proiect sub denumirea de specializat nu corespunde definitiei din ghid si respectiv legislatia in vigoare(HG 224/2008). Conform Ghidului solicitantului M 
312:Achiziţionarea de mijloace de transport specializateşi utilaje reprezintă o cheltuială eligibilă, atât timp câtacestea deservesc în mod direct activităţilespecifice 
desfăşurate propuse prin proiect şi seîncadrează în definiţia mijloacelor de transportspecializate din HG 224/2008 iar necesitateaachiziţionării lor este justificată în Memoriul 
justificativ.Integrarea forțată a unui mijloc de transport în cadrul unui proiect sub denumirea unuiaspecializat și care nu corespunde definiției din ghid și respectiv, din 
legislația în vigoare(HG 224/2008 cu modificările și completările ulterioare), se consideră creare de condițiiartificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil. Proiectul este 
neeligibil pentru ca activitatile pentru care se solicita finantarea ,prevazute in memoriul justificativ ,nu sunt in concordanta cu cele prevazute la cod CAEN 5320.Utilajul 
prevazut a se achizitiona prin proiect nu se incadreaza in definitia mijloacelor de transport specializate asa cum sunt ele prevazute in HG 224/2008.Proiectul s-a incadrat la 
crearea de conditii artificiale pentru ca mijlocul de transport prevazut a se achizitiona prin proiect sub denumirea de specializat nu corespunde definitiei din ghid si respectiv 
legislatia in vigoare(HG 224/2008). EG 2- Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitieiPrin proiect se solicită "Achizitionare maşină specializată pentru servicii 
de curierat". Mijlocul de transport prevazut a se achizitiona prin proiect nu se incadreaza in definitia mijloacelor de transport specializate asa cum sunt ele prevazute in HG 
224/2008.Pct.3.3. Investiţiile nu sunt eligibile în conformitate cu cele specificate în măsură.Prin proiect se solicită "Achizitionare maşină specializată pentru servicii de 
curierat". Mijlocul de transport prevazut a se achizitiona prin proiect nu se incadreaza in definitia mijloacelor de transport specializate asa cum sunt ele prevazute in HG 
224/2008 iar cheltuiala prevăzută cu achiziţionarea acestora devine neeligibilă.pct.6 Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a 
obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Conform Ghidului solicitantului M 312:Achiziţionarea de mijloace de transport specializateşi utilaje reprezintă o 
cheltuială eligibilă, atât timp câtacestea deservesc în mod direct activităţilespecifice desfăşurate propuse prin proiect şi seîncadrează în definiţia mijloacelor de 
transportspecializate din HG 224/2008 iar necesitateaachiziţionării lor este justificată în Memoriul justificativ.Integrarea forțată a unui mijloc de transport în cadrul unui 
proiect sub denumirea unuiaspecializat și care nu corespunde definiției din ghid și respectiv, din legislația în vigoare(HG 224/2008 cu modificările și completările ulterioare), 
se consideră creare de condițiiartificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil.

86 312 C 01 12 5 02 00255 2012 9 27

ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE 
PENTRU DEZVOLTARE 

LABORATOR DE TEHNICĂ 
DENTARĂ ÎN LOCALITATEA 

ADEA, JUD. ARAD

ERDOS ATTILA ARAD
Comuna/Oras 

SINTEA MARE Sat 
ADEA

- - - - - - - - - - 74.500 5.000 63.325 0 11.175 10.478.189

Solicitantul persoana fizica ERDOS ATTILA care a depus proiect pe masura 312, a completat Declaratia de incadrare in categoria microintreprinderilor si angajamentul prin 
care se obliga sa se autorizeze in intreprindere individuala in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii noftificarii privind selectarea cererii de finantare si semnarea 
contractului, tipul intreprinderii fiind intreprindere autonoma,cod CAEN principal 3250-Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice, asociat 
unic si administrator, persoana fizica Erdos Attila.La verificarea in RECOM, persoana fizica ERDOS ATTILA mai detine o intreprindere individuala in functiune cu cod CAE
principal 3250, infiintata in anul 2008. Persoana fizica Erdos Attila este actionar majoritar in primul caz si persoana fizica cu drepturi depline in II, iar in cazul in care isi 
desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente, acestea sunt legate, solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. 
In concluzie- solicitantul a declarat ca este o intreprindere autonoma si s-a obligat sa se autorizeze prin angajament in Intreprindere individuala, declaratie care nu este 
adevarata, persoana fizica mentionata fiind deja autorizata in II din anul 2008. Beneficiarul nu aparţine categoriilor de solicitanţi eligibili menţionaţi în fisa masurii 312 si 
ghidul solicitantului.1. Solicitantul persoana fizica ERDOS ATTILA care a depus proiect pe masura 312, a completat Declaratia de incadrare in categoria 
microintreprinderilor si angajamentul prin care se obliga sa se autorizeze in intreprindere individuala in termen de 30 zile lucratoare de la data primirii noftificarii privind 
selectarea cererii de finantare si semnarea contractului, tipul intreprinderii fiind intreprindere autonoma,cod CAEN principal 3250-Fabricarea de dispozitive, aparate si 
instrumente medicale si stomatologice, asociat unic si administrator, persoana fizica Erdos Attila.La verificarea in RECOM, persoana fizica ERDOS ATTILA mai detine o 
intreprindere individuala in functiune cu cod CAEN principal 3250, infiintata in anul 2008. Persoana fizica Erdos Attila este actionar majoritar in primul caz si persoana fizica 
cu drepturi depline in II, iar in cazul in care isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente, acestea sunt legate, 
solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Asadar solicitantul a declarat ca este o intreprindere autonoma si s-a obligat sa se autorizeze prin angajament in 
Intreprindere individuala, declaratie care nu este adevarata, persoana fizica mentionata fiind deja autorizata in II din anul 2008.

87 312 M 01 12 5 02 00253 2012 9 27

ACHIZITIONAREA DE CATRE 
VOLINTER RODICA A  UNEI 

MAŞINI SPECIALIZATE 
PENTRU SERVICII DE 

CURIERAT

VOLINTER 
RODICA ARAD

Comuna/Oras 
SEPREUS Sat 

SEPREUS
- - - - - - - - - - 35.540 0 24.878 0 10.662 10.503.067

Activitatile pentru care se solicita finantarea ,prevazute in memoriul justificativ ,nu sunt in concordanta cu cele prevazute la cod CAEN 5320. Utilajul prevazut a se 
achizitiona prin proiect nu se incadreaza in definitia mijloacelor de transport specializate asa cum sunt ele prevazute in HG 224/2008. Beneficiarul solicită "Achiziţionarea de 
către Volinter Rodica a unei masini specializate pentru servicii de curierat", respectiv cod CAEN 5320.Maşina propusă a se achiziţiona nu se încadrează in categoria 
mijloacelor de transport specializate asa cum sunt ele definite in HG 224/2008. EG 2-Nu se poate calcula viabilitatea economica a investitiei datorita faptului ca nu se pot 
realiza investiiile prevazute in MJ. EG 2-Nu se poate calcula viabilitatea economica a investitiei datorita faptului ca nu se pot realiza investiiile prevazute in MJ. Nu se 
respecta EG 2-viabilitatea economica a investitiei nu se poate calcula datorita faptului ca nu se pot realiza investiiile prevazute in MJ. Nu se respecta EG 2-viabilitatea 
economica a investitiei nu se poate calcula datorita faptului ca nu se pot realiza investiiile prevazute in MJ. 3.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu cele specificate în 
măsură?Investitiile nu sunt eligibile în conformitate cu cele specificate în măsură.Utilajele preconizat a se achizitiona nu sunt specializate asa cum sunt descrise acestea in 
HG 224/2008. 3.3. Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu cele specificate în măsură?Investitiile nu sunt eligibile în conformitate cu cele specificate în măsură. Proiectul 
s-a incadrat la crearea de conditii artificiale pentru ca mijlocul de transport prevazut a se achizitiona prin proiect sub denumirea de specializat nu corespunde definitiei din 
ghid si respectiv legislatia in vigoare(HG 224/2008). Conform Ghidului solicitantului, M312,"Achiziţionarea de mijloace de transport specializateşi utilaje reprezintă o 
cheltuială eligibilă, atât timp câtacestea deservesc în mod direct activităţilespecifice desfăşurate propuse prin proiect şi seîncadrează în definiţia mijloacelor de 
transportspecializate din HG 224/2008 iar necesitateaachiziţionării lor este justificată în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu justificativ (vezidefiniţie „mijloace de transport 
specializate” în dicţionar). Exemple de mijloace detransport specializate: ambulanţa, vidanja, maşina de gunoi, dric, etc.Integrarea forțată a unui mijloc de transport în cadrul 
unui proiect sub denumirea unuiaspecializat și care nu corespunde definiției din ghid și respectiv, din legislația în vigoare(HG 224/2008 cu modificările și completările 
ulterioare), se consideră creare de condițiiartificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil. Proiectul este neeligibil pentru ca activitatile pentru care se solicita finantarea 
,prevazute in memoriul justificativ ,nu sunt in concordanta cu cele prevazute la cod CAEN 5320.Utilajul prevazut a se achizitiona prin proiect nu se incadreaza in definitia 
mijloacelor de transport specializate asa cum sunt ele prevazute in HG 224/2008 si ghidul solicitantului.Proiectul s-a incadrat la crearea de conditii artificiale pentru ca 
mijlocul de transport prevazut a se achizitiona prin proiect sub denumirea de specializat nu corespunde definitiei din ghidul solicitantului si respectiv legislatia in vigoare(HG 
224/2008). Beneficiarul solicită "Achiziţionarea de către Volinter Rodica a unei masini specializate pentru servicii de curierat", respectiv cod CAEN 5320.Maşina propusă a 
se achiziţiona nu se încadrează in categoria mijloacelor de transport specializate asa cum sunt ele definite in HG 224/2008.Conform Ghidului solicitantului, 
M312,"Achiziţionarea de mijloace de transport specializateşi utilaje reprezintă o cheltuială eligibilă, atât timp câtacestea deservesc în mod direct activităţilespecifice 
desfăşurate propuse prin proiect şi seîncadrează în definiţia mijloacelor de transportspecializate din HG 224/2008 iar necesitateaachiziţionării lor este justificată în Studiul de 
Fezabilitate/ Memoriu justificativ (vezidefiniţie „mijloace de transport specializate” în dicţionar). Exemple de mijloace detransport specializate: ambulanţa, vidanja, maşina de 
gunoi, dric, etc.Integrarea forțată a unui mijloc de transport în cadrul unui proiect sub denumirea unuiaspecializat și care nu corespunde definiției din ghid și respectiv, din 
legislația în vigoare(HG 224/2008 cu modificările și completările ulterioare), se consideră creare de condițiiartificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil.
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88 312 M 01 12 5 02 00248 2012 9 27

INFIINTAREA UNEI UNITATI 
DE PRODUCTIE PENTRU 
MATERIALE PUBLICITARE 
PRIN PRINTURI DE INALTA 
CALITATE IN LOCALITATEA 

VLADIMIRESCU

SC HAPPY 
PAPER 

PRINTING SRL
ARAD

Comuna/Oras 
VLADIMIRESCU Sat 

VLADIMIRESCU
- - - - - - - - - - 133.324 0 113.325 0 19.999 10.616.392

-Solicitantul Happy Paper Printing SRL cu asociat Filimon Loredana Florentina 100%,administrator Filimon Ciprian Ovidiu,a depus proiect pe cod CAEN 1812 alte activitati 
de tiparire,1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire,1814 Legatorie si servicii conexe.In urma verificarilor efectuate in RECOM,actionarul unic Filimon Loredana Florent
a fost gasit actionar majoritar si in Better Reflection SRL,cu 50% din parti sociale,50% fiind detinute de Filimon Ciprian Ovidiu care este si administrator.Activitatea 
principala a Better Reflection SRL este 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate.Societatile isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente, deci 
sint legate.-Mentionam ca:Administratorul Filimon Ciprian Ovidiu este actionar si in La Reclama SRL,Lexus Publicitate SRL societati care reprezinta 46% dintre potentialii 
clienti ai solicitantului.Societatea Lexus Publicitate SRL are autorizate codurile CAEN 1814,4649,5819,6311,7311,7410,8219-Trei dintre oferte sint adresate Lexus 
Publicitate iar celellalte nu au destinatar. Solicitantul Happy Paper Printing SRL, asociat Filimon Loredana Florentina 100%,administrator Filimon Ciprian Ovidiu,a depus 
proiect pe cod CAEN 1812 "Alte activitati de tiparire" ,1813 "Servicii pregatitoare pentru pretiparire",1814 "Legatorie si servicii conexe".In urma verificarilor efectuate in 
RECOM,actionarul unic Filimon Loredana Florentina a fost gasit actionar majoritar si la SC Better Reflection SRL,cu 50% din parti sociale,50% fiind detinute de Filimon 
Ciprian Ovidiu care este si administrator.Activitatea principala a SC Better Reflection SRL este 7311 "Activitati ale agentiilor de publicitate".Societatile isi desfasoara 
activitatea pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente fiind considerate intreprinderi legate.În documentul 11.3 "Declaraţie privind încadrarea în categoria 
microintreprinderilor" beneficiarul completează "Intreprindere autonomă". -Solicitantul Happy Paper Printing SRL cu asociat Filimon Loredana Florentina 100%,administrat
Filimon Ciprian Ovidiu,a depus proiect pe cod CAEN 1812 alte activitati de tiparire,1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire,1814 Legatorie si servicii conexe.In urma 
verificarilor efectuate in RECOM,actionarul unic Filimon Loredana Florentina a fost gasit actionar majoritar si in Better Reflection SRL,cu 50% din parti sociale,50% fiind 
detinute de Filimon Ciprian Ovidiu care este si administrator.Activitatea principala a Better Reflection SRL este 7311 Activitati ale agentiilor de publicitate.Societatile isi 
desfasoara asctivitatea pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente, deci sint legate. Solicitantul Happy Paper Printing SRL, asociat Filimon Loredana Florentina 
100%,administrator Filimon Ciprian Ovidiu,a depus proiect pe cod CAEN 1812 "Alte activitati de tiparire" ,1813 "Servicii pregatitoare pentru pretiparire",1814 "Legatorie si 
servicii conexe".In urma verificarilor efectuate in RECOM,actionarul unic Filimon Loredana Florentina a fost gasit actionar majoritar si la SC Better Reflection SRL,cu 50% 
din parti sociale,50% fiind detinute de Filimon Ciprian Ovidiu care este si administrator.Activitatea principala a SC Better Reflection SRL este 7311 "Activitati ale agentiilor 
de publicitate".Societatile isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente fiind considerate intreprinderi legate.În documentul 11.3 "Declaraţie 
privind încadrarea în categoria microintreprinderilor" beneficiarul completează "Intreprindere autonomă".Deoarece în Declaraţia 11.3 nu este completat corect statutul 
intreprinderii proiectul a fost declarat neeligibil.
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CONSTRUIRE FABRICA 
ÎMBUTELIAT SĂPUNURI 

LICHIDE

SC BAYERCHIM 
S.R.L. ARAD

Comuna/Oras 
FANTINELE Sat 

FANTANELE
- - - - - - - - - - 227.860 4.300 193.681 0 34.179 10.810.073

EG1-In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare( SC ECOQUIM INDUSTRIES SRL Fantanele nr.656 B, judet Arad) in proportie de 70%, nu se 
dovedeste o particularizare la specificul proiectului. Toate proiectele contin aceleasi informatii, buget indicativ si documentatii tehnico-economice, aceleasi planse desenate, 
acceasi indicatori financiari. Ambele proiecte au acelasi elaborator- proiectant SC Studio M SRL Arad, consultant SC Stream Group SRL Timisoara, judetul Tims.EG2-
Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, spatiile propuse sunt supradimensionate(constructie P+1) comparativ cu 
obiectivul investitiei, achizitii nejustificat de mici in fluxul tehnologic al proiectului (utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in 
valoare de 27.800 euro ce reprezinta 12,2 % din valoarea totala a investitiei. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii 
confuze, comune, care se regasesc si in proiectul,, Infiintare spatiu prelucrare si ambalare detergenti lichizi”-solicitant SC ECOQUIM INDUSTRIES SRL. Cele 2 proiecte au 
acelasi flux tehnologic insuficent pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. EG2-Există neconcordanţe 
dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, spatiile propuse sunt supradimensionate(constructie P+1) comparativ cu obiectivul investitiei, 
achizitii nejustificat de mici in fluxul tehnologic al proiectului (utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de 27.800 euro ce 
reprezinta 12,2 % din valoarea totala a investitiei. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze, comune, care se 
regasesc si in proiectul,, Infiintare spatiu prelucrare si ambalare detergenti lichizi”-solicitant SC ECOQUIM INDUSTRIES SRL. Cele 2 proiecte au acelasi flux tehnologic 
insuficent pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. Din analiza informatiilor si documentelor 
prezentate in cadrul Studiului de fezabilitate( partea scrisa si planse desenate), doc 3, document care atesta dreptul de propietate asupra terenului(Contract de constituire a 
dreptului de superficie nr.845 din 14.08.2012), se identifica mai multe elemente comune care demonstraza ca solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plăţi (sprijin) şi pentru a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. Elementele comune care au condus la crearea de conditii artificiale sunt: 
1.Fractionarea artificiala a terenului cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare pe aceeasi masura in functie de alocarea disponibila pentru o masura. 
Terenurile aferente investitiei propuse prin proiect sunt fractionate intre solicitantii identificati din documentul 16. Suprafata de teren de 1.998 mp.nr cadastral 302349 care 
reprezinta amplasamentul investitiei in cadrul cererii de finantare depusa de SC BAYERCHIM SRL cu sediul in comuna Fantanele nr.656 B, judetul Arad, asociat si 
administrator Ardelean Raul-Samuel, domiciliul localitatea Fantanele nr.264, judetul Arad, a fost preluat prin contract de constituire superficie nr.845/14.08.2013 de la sotii 
Ardelean Sorin Melinte si Ardelean Dorina-Lidia, domiciliul oras Sebis, judetul Arad. Suprafata de teren mentionata face parte dintr-un amplasament comun cu suprafata de 
teren de 1998mp , nr. Cadastral 302347, care a fost data in superficie prin contract de constituire a dreptului de superficie nr.846 din 14.08.2013, societatii SC ECOQUIM 
INDUSTRIES SRL Fantanele, nr. 656 B, judetul Arad, asociat/administrator Ardelean Alexandra, domiciliul localitatea Fantanele, judetul Arad. In concluzie terenurile cu nr. 
Cadastral 302349 si 302347 care fac obiectul amplasamentului celor doua proiecte au fost date cu titlu gratuit de superficie societatilor SC BAYERCHIM SRL si SC 
ECOQUIM INDUSTRIES SRL, ambele cu sediul social in comuna Fantanele, nr. 656/B, judetul Arad. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de 
proiect/asociat/administrator al celor doua proiecte ARDELEAN RAUL-SAMUEL si ARDELEAN ALEXANDRA este acelasi localitatea Fantanele, judetul Arad, nr. 
264.2.Utilitati in comun cu alte proiecte contractate. Din verificarea partilor scrise si desenate s-a constatat ca utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie al SC 
BAYERCHIM SRL sunt comune cu utilitatile necesare functionarii societatii SC ECOQUIM INDUSTRIES SRL. Cheltuielile aferente asigurarii cu utilitati necesare 
functionarii obiectivului de investitie , care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic,ca apartinand obiectivului de investitie , precum si cheltuielile 
aferente racordarii la retelele de utilitati precum alimentarea cu apa , canalizare( conducte de evacuare ape uzate, rezervor vidanjabil), energie electrica(BMPt), separator 
hidrocarburi, rezervor retentie ape pluviale si rezervor incendiu sunt comune si vor functiona un tot unitar. Desi sunt utilitati comune ambele societati au prevazut in 
documentatiile tehnico-economice (deviz obiect, deviz financiar, deviz general ), buget indicativ, suma de 8.000 euro cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
functionarii obiectivului de investitie din fiecare proiect.3. Complementarietatea investitiilor propuse. Din verificarea documentelor(parti scrise si desenate) se constata ca 
societatea SC BAYERCHIM SRL realizeaza un proiect privind imbutelierea sapunurilor lichide pe un amplasament vecin cu investitia propusa prin proiectul prelucrare si 
ambalare detergenti lichizi. Cladirile propuse prin proiect sunt alipite una fata de cealalta si pot functiona in comun.In concluzie in urma analizei proiectului se constata ca 
investitia propusa de solicitant nu poate functiona indepedent fata de investitia propusa prin proiect de catre societatea SC ECOQUIM SRL, creandu-se astfel conditii 
artificiale avand la baza situatiile identificate in proiect (fractionarea terenului, utilitati comune) pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor masurii. I. EG1-In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare( SC ECOQUIM INDUSTRIES SRL Fantanele nr.656 B, judet Arad) in 
proportie de 70% nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului Toate proiectele contin aceleasi informatii buget indicativ si documentatii tehnico-economic
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ÎNFIINȚARE SPAȚIU 

PRELUCRARE ȘI AMBALARE 
DETERGENȚI LICHIZI

SC ECOQUIM 
INDUSTRIES SRL ARAD

Comuna/Oras 
FANTINELE Sat 

FANTANELE
- - - - - - - - - - 227.890 4.300 193.706 0 34.184 11.003.779

EG1-In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare( SC BAYERCHIM SRL Fantanele nr.656 B, judet Arad) in proportie de 70%, nu se dovedeste 
o particularizare la specificul proiectului. Toate proiectele contin aceleasi informatii, buget indicativ si documentatii tehnico-economice, aceleasi planse desenate, acceasi 
indicatori financiari. Ambele proiecte au acelasi elaborator- proiectant SC Studio M SRL Arad, consultant SC Stream Group SRL Timisoara, judetul Tims. EG2-Există 
neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, spatiile propuse sunt supradimensionate(constructie P+1) comparativ cu obiectivul 
investitiei, achizitii nejustificat de mici in fluxul tehnologic al proiectului (utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de 
34.184 euro ce reprezinta 15,0 % din valoarea totala a investitiei. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze, 
comune, care se regasesc si in proiectul,,CONSTRUIREE FABRICA DE IMBUTELIAT SAPUNURI LICHIDE”-solicitant SC BAYERCHIM SRL. Cele 2 proiecte au acelasi 
flux tehnologic, insuficent pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. EG2-Există neconcordanţe dintre 
cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, spatiile propuse sunt supradimensionate(constructie P+1) comparativ cu obiectivul investitiei, achizitii 
nejustificat de mici in fluxul tehnologic al proiectului (utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de 34.184 euro ce 
reprezinta 15,0 % din valoarea totala a investitiei. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze, comune, care se 
regasesc si in proiectul,,CONSTRUIREE FABRICA DE IMBUTELIAT SAPUNURI LICHIDE ”-solicitant SC BAYERCHIM SRL. Cele 2 proiecte au acelasi flux tehnologic, 
insuficent pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. Din analiza informatiilor si documentelor 
prezentate in cadrul Studiului de fezabilitate( partea scrisa si planse desenate), doc 3, document care atesta dreptul de propietate asupra terenului(Contract de constituire a 
dreptului de superficie nr.846 din 14.08.2012), se identifica mai multe elemente comune care demonstraza ca solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plăţi (sprijin) şi pentru a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. Elementele comune care au condus la crearea de conditii artificiale sunt: 
1.Fractionarea artificiala a terenului cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare pe aceeasi masura in functie de alocarea disponibila pentru o masura. 
Terenurile aferente investitiei propuse prin proiect sunt fractionate intre solicitantii identificati din documentul 16. Suprafata de teren de 1.998 mp.nr cadastral 302347 care 
reprezinta amplasamentul investitiei in cadrul cererii de finantare depusa de SC ECOQUIM INDUSTRIES SRL cu sediul in comuna Fantanele nr.656 B, judetul Arad, 
asociat si administrator Ardelean Alexandra, domiciliul localitatea Fantanele nr.264, judetul Arad, a fost preluata de la sotii Ardelean Sorin Melinte si Ardelean Dorina-Lidia, 
domiciliul oras Sebis, judetul Arad in baza contractului de superficie nr.846/14.08.2013. Suprafata de teren mentionata face parte dintr-un amplasament comun cu suprafa
de teren de 1998mp , nr. Cadastral 302349, care a fost data in superficie prin contract de constituire a dreptului de superficie nr.845 din 14.08.2013, societatii SC 
BAYERCHIM SRL Fantanele, nr. 656 B, judetul Arad, asociat/administrator Ardelean Raul_Samuel, domiciliul localitatea Fantanele, judetul Arad. In concluzie terenurile cu 
nr. Cadastral 302347 si 302349 care fac obiectul amplasamentului celor doua proiecte au fost date cu titlu gratuit de superficie societatilor SC ECOQUIM INDUSTRIES 
SRL si SC BAYERCHIM SRL ambele cu sediul social in comuna Fantanele, nr. 656/B, judetul Arad. Domiciliul stabil al reprezentantului legal de 
proiect/asociat/administrator al celor doua proiecte ARDELEAN ALEXANDRA si ARDELEAN RAUL-SAMUEL este acelasi localitatea Fantanele, judetul Arad, nr. 
264.2.Utilitati in comun cu alte proiecte contractate. Din verificarea partilor scrise si desenate s-a constatat ca utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie al SC 
ECOQUIM INDUSTRIES SRL sunt comune cu utilitatile necesare functionarii societatii SC BAYERCHIM SRL. Cheltuielile aferente asigurarii cu utilitati necesare 
functionarii obiectivului de investitie , care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic,ca apartinand obiectivului de investitie , precum si cheltuielile 
aferente racordarii la retelele de utilitati precum alimentarea cu apa , canalizare( conducte de evacuare ape uzate, rezervor vidanjabil), energie electrica(BMPt), separator 
hidrocarburi, rezervor retentie ape pluviale si rezervor incendiu sunt comune si vor functiona un tot unitar. Desi sunt utilitati comune ambele societati au prevazut in 
documentatiile tehnico-economice (deviz obiect, deviz financiar, deviz general ), buget indicativ, suma de 8.000 euro cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
functionarii obiectivului de investitie din fiecare proiect.3. Complementarietatea investitiilor propuse. Din verificarea documentelor(parti scrise si desenate) se constata ca 
societatea SC ECOQUIM INDUSTRIES SRL realizeaza un proiect privind prelucrare si ambalare detergenti lichizi pe un amplasament vecin cu investitia propusa prin 
proiectul ,,CONSTRUIRE FABRICA DE IMBUTELIAT SAPUNURI LICHIDE''Cladirile propuse prin proiect sunt alipite una fata de cealalta si pot functiona in comun.In 
concluzie in urma analizei proiectului se constata ca investitia propusa de solicitant nu poate functiona indepedent fata de investitia propusa prin proiect de catre societatea 
SC BAYERCHIM SRL, creandu-se astfel conditii artificiale avand la baza situatiile identificate in proiect (fractionarea terenului, utilitati comune) pentru a beneficia de sprijin 
si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. I. EG1-In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare( SC BAYERCHIM SRL 
Fantanele nr 656 B judet Arad) in proportie de 70% nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului Toate proiectele contin aceleasi informatii buget indicativ
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"ÎNFIINŢARE 
MICROÎNTREPRINDERE ÎN 

CADRUL SC DOMENIILE 
DOAMNEI SRL, ÎN 

LOCALITATEA DUD, JUDEŢUL 
ARAD"

SC DOMENIILE 
DOAMNEI SRL ARAD Comuna/Oras 

TARNOVA Sat DUD - - - - - - - - - - 232.900 26.100 197.965 0 34.935 11.201.744

Pct.6-Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj care contravine obiectivelor masurii.La verificarea proiectului se 
identifica mai multe puncte comune la proiectele depuse pe Masura 312+sesiunea 01/12.28.09.2013 si Masura 123 sesiunea 02 /12 -28 .02. 2013 .Elementele comune se 
identifica la solicitanti mentionati mai jos si se refera la acelasi sediu social(comuna Tarnova,localitatea Dud,judetul Arad),acelasi amplasament sau un amplasament 
invecinat(nr.cadastral vechi 302559,203558),acelasi elaborator(SC Deltis SRL).Identificarea elementelor comune conduce la identificarea urmatoarelor legaturi intre patru 
proiecte.1-Fractionalitatea artificiala a terenului cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare pe aceeasi masura in functeie de alocarea disponibila pen
o masura.Terenurile aferente investitiei propuse prin proiect sunt fractionate intre urmatorii solicitanti identificati din documentul 16:-Lupu Cornelia Gabriela”Cramele 
Doamnei”II localitatea Dud,comuna Tarnova,judetul Arad-proiect depus pe Masura 123-sesiunea 02/-12-18.02.2013-obiect de activitate cod CAEN 1102-Lupu Eugen 
Intreprindere individuala,localitatea Dud,comuna Tarnova,judetul Arad-proiect depus pe Masura 123-sesiunea 02/12-18.02.2013-obiect activitate cod CAEN 5210-
SC”Domeniile Doamnei SRL”,localitatea Dud,comuna Tarnova,judetul Arad proiect depus pe Masura 312-sesiunea 01/28.09.2012-obiect de activitate cod CAEN 1107-SC 
Metalduarte SRL localitatea Dud,comuna Tarnova,judetul Arad proiect depus pe Masura 312-sesiunea 01/12-28.09.2012-obiect de activitate cod CAEN 2511.La data de 
17.08.2011 persoanele fizice Dunca Viorica,Dunca Grigore vand printru-un antecontract de vanzare –cumparare persoanei fizice Lupu Eugen intreaga suprafata de teren 
detinuta in acel moment,inclusiv suprafata de 1 ha si 4700 mp teren arabil amplasat in tarlaua 203,parcela 1019/11 din titlul de proprietate 159534/14.09.2010 si suprafata 
de 5200 mp situat in extravilanul comunei Tarnova,judetul Arad,amplasat in tarlaua 203,parcela 1019/9 din titlul de proprietate nr.159691/04.10.2010.Prin actiunea civila 
promovata de reclamantul Lupu Eugen,cetatean suedez-Hotararea judecatoreasca nr,490 din 06.03.2012 emisa de judecatoria Ineusi in rangul inch.Cf. nr.7358/26.04.2012 
conform act notarial nr.34 din 14.05.2012 emis de BNP GERD HEDENSTROM Suedia,prin mandatar Morariu Gheorghe,obtine dreptul definitiv de proprietate asupra 
terenurilor cumparate si autorizarea de inscriere in cartea funciara a dreptului pe proprietate pe titlul de cumparare.Prin actul de dezmembrare aut.Sub nr.391/06.09.2012 
terenul in suprafata de 14700 mp este dezmembrat in 4 loturi din care:lotul cu nr.cadastral303156 in suprafata de 2500mp este vandut societatii SC METALDUART SRL-
administrator Dunca Viorica,lotul cu nr.cadastral 303157 in suprafata de 2500mp la societatea SC DOMENIILE DOAMNEI SRL-administrator Dunca Viorica,lotul cu 
nr.cadastral303159 in suprafata de 3870mp revine societatii LUPU CORNELIA”CRAMELE DOAMNEI”II-administrator Lupu Cornelia Gabriela.Suprafata de 5200mp 
nr.cadastral 302538 revine societatii Lupu E.Eugen II in vederea depunerii proiectului pe Masura 123,depozit frigorific fructe,SC Metalduarte depune proiect pe Masura 
312(activitate de confectionare a structurilor metalice),SC Domeniile Doamnei depune proiect pe Masura 312(infintare spatii pentru producerea de bauturi racoritoare 
nealcolice si ape imbuteliate),Lupu Cornelia –Gabriela”Cramele Doamnei „II-Infiintare crama.La societatile Lupu Cornelia Gabriela”Cramele Doamnei „II si Lupu E.Eugen II-
Dunca Viorica este imputernicit pentru a reprezenta societatile.In concluzie terenul a fost fractionat artificial cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare 
pe acceasi masura in functie de alocarea disponibila pentru o masura.2.Din verificarea partilor scrise si desenate s-a constatat ca utilitatile necesare functionarii obiectivului 
de investitie al SC DOMENIILE DOAMNEI SRL sunt comune cu utilitatile necesare functionarii celorlalte societati.Cheltuielile aferente asigurarii cu utilitati necesare 
functionarii obiectivului de investitie,care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic,ca apartinand obiectivului de investitie,precum si cheltuielile 
aferente racordarii la retelele de utilitati precum alimentarea cu apa,canalizare(conducte de evacuare ape uzate,rezervor vidanjabil),energie electrica(POST TRAFO)sunt 
comune si vor functiona un tot unitar.
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"ÎNFIINȚARE 
MICROÎNTREPRINDERE ÎN 

CADRUL S.C. METALDUART 
S.R.L. ÎN LOC. DUD, JUD. 

ARAD"

SC METALDUART 
SRL ARAD Comuna/Oras 

TARNOVA Sat DUD - - - - - - - - - - 233.080 27.400 198.118 0 34.962 11.399.862

Punctul 4.1- pentru o parte din bunurile de la cap.3.8 sunt depuse liste cu preturile din Baza de date de pe site-ul APDRP ,pentru altele sunt prezentate oferte . Pct.6-
Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj care contravine obiectivelor masurii.La verificarea proiectului se identifica 
mai multe puncte comune la proiectele depuse pe Masura 312+sesiunea 01/12.28.09.2013 si Masura 123 sesiunea 02 / 12 -28 .02. 2013 .Elementele comune se identifica 
la solicitanti mentionati mai jos si se refera la acelasi sediu social(comuna Tarnova,localitatea Dud,judetul Arad),acelasi amplasament sau un amplasament 
invecinat(nr.cadastral vechi 302559,203558),acelasi elaborator(SC Deltis SRL).Identificarea elementelor comune conduce la identificarea urmatoarelor legaturi intre patru 
proiecte.1-Fractionalitatea artificiala a terenului cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare pe aceeasi masura in functeie de alocarea disponibila pen
o masura.Terenurile aferente investitiei propuse prin proiect sunt fractionate intre urmatorii solicitanti identificati din documentul 16:-Lupu Cornelia Gabriela”Cramele 
Doamnei”II localitatea Dud,comuna Tarnova,judetul Arad-proiect depus pe Masura 123-sesiunea 02/-12-18.02.2013-obiect de activitate cod CAEN 1102-Lupu Eugen 
Intreprindere individuala,localitatea Dud,comuna Tarnova,judetul Arad-proiect depus pe Masura 123-sesiunea 02/12-18.02.2013-obiect activitate cod CAEN 5210-
SC”Domeniile Doamnei SRL”,localitatea Dud,comuna Tarnova,judetul Arad proiect depus pe Masura 312-sesiunea 01/28.09.2012-obiect de activitate cod CAEN 1107-SC 
Metalduarte SRL localitatea Dud,comuna Tarnova,judetul Arad proiect depus pe Masura 312-sesiunea 01/12-28.09.2012-obiect de activitate cod CAEN 2511.La data de 
17.08.2011 persoanele fizice Dunca Viorica,Dunca Grigore vand printru-un antecontract de vanzare –cumparare persoanei fizice Lupu Eugen intreaga suprafata de teren 
detinuta in acel moment,inclusiv suprafata de 1 ha si 4700 mp teren arabil amplasat in tarlaua 203,parcela 1019/11 din titlul de proprietate 159534/14.09.2010 si suprafata 
de 5200 mp situat in extravilanul comunei Tarnova,judetul Arad,amplasat in tarlaua 203,parcela 1019/9 din titlul de proprietate nr.159691/04.10.2010.Prin actiunea civila 
promovata de reclamantul Lupu Eugen,cetatean suedez-Hotararea judecatoreasca nr,490 din 06.03.2012 emisa de judecatoria Ineusi in rangul inch.Cf. nr.7358/26.04.2012 
conform act notarial nr.34 din 14.05.2012 emis de BNP GERD HEDENSTROM Suedia,prin mandatar Morariu Gheorghe,obtine dreptul definitiv de proprietate asupra 
terenurilor cumparate si autorizarea de inscriere in cartea funciara a dreptului pe proprietate pe titlul de cumparare.Prin actul de dezmembrare aut.Sub nr.391/06.09.2012 
terenul in suprafata de 14700 mp este dezmembrat in 4 loturi din care:lotul cu nr.cadastral303156 in suprafata de 2500mp este vandut societatii SC METALDUART SRL-
administrator Dunca Viorica,lotul cu nr.cadastral 303157 in suprafata de 2500mp la societatea SC DOMENIILE DOAMNEI SRL-administrator Dunca Viorica,lotul cu 
nr.cadastral303159 in suprafata de 3870mp revine societatii LUPU CORNELIA”CRAMELE DOAMNEI”II-administrator Lupu Cornelia Gabriela.Suprafata de 5200mp 
nr.cadastral 302538 revine societatii Lupu E.Eugen II in vederea depunerii proiectului pe Masura 123,depozit frigorific fructe,SC Metalduarte depune proiect pe Masura 
312(activitate de confectionare a structurilor metalice),SC Domeniile Doamnei depune proiect pe Masura 312(infintare spatii pentru producerea de bauturi racoritoare 
nealcolice si ape imbuteliate),Lupu Cornelia –Gabriela”Cramele Doamnei „II-Infiintare crama.La societatile Lupu Cornelia Gabriela”Cramele Doamnei „II si Lupu E.Eugen II-
Dunca Viorica este imputernicit pentru a reprezenta societatile.In concluzie terenul a fost fractionat artificial cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare 
pe acceasi masura in functie de alocarea disponibila pentru o masura.2.Din verificarea partilor scrise si desenate s-a constatat ca utilitatile necesare functionarii obiectivului 
de investitie al SC DOMENIILE DOAMNEI SRL sunt comune cu utilitatile necesare functionarii celorlalte societati.Cheltuielile aferente asigurarii cu utilitati necesare 
functionarii obiectivului de investitie,care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic,ca apartinand obiectivului de investitie,precum si cheltuielile 
aferente racordarii la retelele de utilitati precum alimentarea cu apa,canalizare(conducte de evacuare ape uzate,rezervor vidanjabil),energie electrica(POST TRAFO)sunt 
comune si vor functiona un tot unitar.
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PRODUCTIE SI RECICLAJ 
CONSUMABILE PENTRU 

IMPRIMANTE

SC 
ECOTONER.EU 

SRL
ARAD

Comuna/Oras 
FRUMUSENI Sat 

ALUNIS
- - - - - - - - - - 201.250 0 171.062 0 30.188 11.570.924

-Pct 1.1,1.2"NU":Solicitantul ECOTONER SRL actionar unic Marincolo Natale a depus proiect pe CAEN 2823 Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou.In urma 
verificarilor din MJ referitoare la achizitiile prin proiect si la fluxul tehnologic descris,activitatea pe care doreste sa o desfasoare solicitantul se incadreaza la cod CAEN 9511 
Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice care se gaseste in Certificatul constatator la activitati secundare.Activitatile autorizate sint 
2823,4619,4651,4652,4741,4791.In urma verificarilor in RECOM actionarul unic Marincolo Natale a fost gasit asociat cu 95,45% parti sociale in NEW TONER SRL care 
are autorizate codurile CAEN 4741,9511,8299,4651,4619. Pct 1.1,1.2"NU":Solicitantul ECOTONER SRL actionar unic Marincolo Natale a depus proiect pe CAEN 2823 
Fabricarea masinilor si echipamentelor de birou.In urma verificarilor din MJ referitoare la achizitiile prin proiect si la fluxul tehnologic descris,activitatea pe care doreste sa o 
desfasoare solicitantul se incadreaza la cod CAEN 9511 Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice care se gaseste in Certificatul constatator la activitati 
secundare.Activitatile autorizate sint 2823,4619,4651,4652,4741,4791.In urma verificarilor in RECOM actionarul unic Marincolo Natale a fost gasit asociat cu 95,45% parti 
sociale in NEW TONER SRL care are autorizate codurile CAEN 4741,9511,8299,4651,4619. -EG 2:Solicitantul nu a prezentat S.F. asa cum prevad cerintele din ghidul 
solicitantului si lista documentelor Anexa a CF(pentru proiecte cu constructii/montaj se prezinta SF)nici expertiza tehnica pentru cladirea luata in locatiune(in oferta pentru 
rafturi se prevede montajul in pardosea daca structura acesteia permite). EG 2:Solicitantul nu a prezentat S.F. asa cum prevad cerintele din ghidul solicitantului si lista 
documentelor Anexa a CF(pentru proiecte cu constructii/montaj se prezinta SF)nici expertiza tehnica pentru cladirea luata in locatiune(in oferta pentru rafturi se prevede 
montajul in pardosea daca structura acesteia permite).EG 6 Prin reincadrarea proiectului la cod CAEN de servicii creste valoarea cofinantarii si suma din Extrasul de cont 
atasat CF nu acopera partea de cofinantare. -Prin reincadrarea proiectului la cod CAEN de servicii creste valoarea cofinantarii si suma din Extrasul de cont atasat CF nu 
acopera partea de cofinantare. -Procentul ajutorului public nerambursabil este calculat gresit prin incadrarea la activitati productive.-In MJ au fost atasate pentru 
echipamente 3 oferte in limba italiana fara traducere. -Prin reincadrarea proiectului la cod CAEN de servicii creste valoarea cofinantarii si suma din Extrasul de cont atasat 
CF nu acopera partea de cofinantare. -Procentul ajutorului public nerambursabil este calculat gresit prin incadrarea la activitati productive.-In MJ au fost atasate pentru 
echipamente 3 oferte in limba italiana fara traducere. -Procentul ajutorului public nerambursabil este calculat gresit prin incadrarea la activitati productive -Procentul 
ajutorului public nerambursabil este calculat gresit prin incadrarea codului CAEN la activitati productive -In urma verificarilor in RECOM actionarul unic Marincolo Natale a 
fost gasit asociat cu 95,45% parti sociale in NEW TONER SRL care are autorizate codurile CAEN 4741,9511,8299,4651,4619.-Prin reincadrarea proiectului la cod CAEN 
de servicii creste valoarea cofinantarii si suma din Extrasul de cont atasat CF nu acopera partea de cofinantare. In urma verificarilor in RECOM actionarul unic Marincolo 
Natale a fost gasit asociat cu 95,45% parti sociale in NEW TONER SRL care are autorizate codurile CAEN 4741,9511,8299,4651,4619.Prin încadrarea corectă a activităţii 
care se doreşte a fi finanţată prin proiect la cod CAEN 9511 "Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice" cele 2 intreprinderi sunt legate. În documentul 11.3 
"Declaratie privind încadrarea întreprinderii în categoria intreprinderilor mici şi mijlocii" beneficarul a declarat "intreprindere autonomă".
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ACHIZITIE DE UTILAJ LA SC 
MARMO E COMERCIALE 

ARREDO SRL DIN COMUNA 
FANTANELE, JUDETUL ARAD

SC MARMO E 
COMERCIALE 
ARREDO SRL

ARAD
Comuna/Oras 

FANTINELE Sat 
FANTANELE

- - - - - - - - - - 232.636 0 197.741 0 34.895 11.768.665

EG1-Din analiza informatiilor si documentelor prezentate in cadrul Studiului de fezabilitate( partea scrisa), doc 3, document care atesta dreptul de propietate asupra 
terenului(Contract de comodat nr.401 din 24.05.2011), Extras de carte funciara( nr. cerere 64731/20/09.2012), se identifica la pct.B partea II(foaia de propietate)urmatoarea 
interdictie,,se noteaza interdictia de de instrainare , grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare restructurare si amenajare" in favoarea: Banca 
Comerciala Intensa SanPaolo Romania SA . In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare, prin proiectul propus pentru finantare FEADR, 
,,solicitantul urmareste sa achizitioneze utilaje pentru activitatea de producere paleti" EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale 
ale investitie, utilajele propuse sunt ne justificate in raport cu spatiul destinat(spatiu subdimensionat in raport cu numarul utilajelor propuse a fi achizitionate} Utilajele 
propuse investitiei si tehnologia aplicata presupune o compartimentare a spatiilor destinate activitatii propuse. Prin contractul de comodat nu se specifica concret ce 
suprafata de productie se asigura comodatorului de catre comodant . La Obiectul contractului din contractul de comodat se specifica doar,, Comodanta da spre folosinta 
comodatarei o incapere in suprafata de 16 mp.birou si spatiu in hala de productie in suprafata de 100 mp din imobilul proprietate proprie ''. Proiectul nu contine informatii si 
piese desenate cu referire la caracteristicile principale ale constructiei data in folosinta(hala de productie), structura constructiva, instalatii aferente constructiilor, situatia 
existenta a utilitatilor si analiza acestora. Solicitantul descrie aceste capitole cu informatiile,, Nu este cazul deoarece proiectul prevede doar achizitia de utilaje si lucrari de 
montaj" sau ,, pentru aceasta cladire nu este necesara canalizarea separata deoarece nu se va folosi decat o cantitatea mica de apa". Informatiile prezentate in SF sunt 
confuze,insuficente pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.EG6-Beneficiarul nu dovedeste dreptul de 
proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de 12 ani.Desi solicitantul a prezentat ca si document justificativ 
pentru a face dovada detinerii unuia din drepturile reale mentionate in contractul de comodat care sa ateste dreptul de proprietate asupra cladirii, extrasul de carte funciara 
valabil contine in partea II-a interdictia ,,de instrainare, grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare" in favoarea: Banca 
Comerciala Intensa SanPaolo Romania SA .In concluzie din verificarea documentelor se confirmă faptul ca terenul/clădirea pe care se realizeaza investiţia este data 
folosinta pe o perioada de 12 ani, in extrasul de carte funciara exista solicitarea si se noteaza interdictia de inchiriere, restructare si amenajare in favoarea si cu acordul 
BANCA COMERCIALA SANPAOLO ROMANIA SA. EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, utilajele propuse 
sunt ne justificate in raport cu spatiul destinat(spatiu subdimensionat in raport cu numarul utilajelor propuse a fi achizitionate} Utilajele propuse investitiei si tehnologia 
aplicata presupune o compartimentare a spatiilor destinate activitatii propuse. Prin contractul de comodat nu se specifica concret ce suprafata de productie se asigura 
comodatorului de catre comodant . La Obiectul contractului din contractul de comodat se specifica doar,, Comodanta da spre folosinta comodatarei o incapere in suprafata 
de 16 mp.birou si spatiu in hala de productie in suprafata de 100 mp din imobilul proprietate proprie ''. Proiectul nu contine informatii si piese desenate cu referire la 
caracteristicile principale ale constructiei data in folosinta(hala de productie), structura constructiva, instalatii aferente constructiilor, situatia existenta a utilitatilor si analiza 
acestora. Solicitantul descrie aceste capitole cu informatiile,, Nu este cazul deoarece proiectul prevede doar achizitia de utilaje si lucrari de montaj" sau ,, pentru aceasta 
cladire nu este necesara canalizarea separata deoarece nu se va folosi decat o cantitatea mica de apa". Informatiile prezentate in SF sunt confuze,insuficente pentru a 
demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei EG1-Din analiza informatiilor si documentelor prezentate in cadrul 
Studiului de fezabilitate( partea scrisa), doc 3, document care atesta dreptul de propietate asupra terenului(Contract de comodat nr.401 din 24.05.2011), Extras de carte 
funciara( nr. cerere 64731/20/09.2012), se identifica la pct.B partea II(foaia de propietate)urmatoarea interdictie,,se noteaza interdictia de de instrainare , grevare, inchiriere, 
dezmembrare, alipire, construire, demolare restructurare si amenajare" in favoarea: Banca Comerciala Intensa SanPaolo Romania SA . In studiul de fezabilitate sunt 
informatii copiate din alte proiecte similare, prin proiectul propus pentru finantare FEADR, ,,solicitantul urmareste sa achizitioneze utilaje pentru activitatea de producere 
paleti" EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, utilajele propuse sunt ne justificate in raport cu spatiul 
destinat(spatiu subdimensionat in raport cu numarul utilajelor propuse a fi achizitionate} Utilajele propuse investitiei si tehnologia aplicata presupune o compartimentare a 
spatiilor destinate activitatii propuse. Prin contractul de comodat nu se specifica concret ce suprafata de productie se asigura comodatorului de catre comodant . La Obiec
contractului din contractul de comodat se specifica doar,, Comodanta da spre folosinta comodatarei o incapere in suprafata de 16 mp.birou si spatiu in hala de productie in 
suprafata de 100 mp din imobilul proprietate proprie ''. Proiectul nu contine informatii si piese desenate cu referire la caracteristicile principale ale constructiei data in 
folosinta(hala de productie), structura constructiva, instalatii aferente constructiilor, situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora. Solicitantul descrie aceste capitole cu 
informatiile,, Nu este cazul deoarece proiectul prevede doar achizitia de utilaje si lucrari de montaj" sau ,, pentru aceasta cladire nu este necesara canalizarea separata 
deoarece nu se va folosi decat o cantitatea mica de apa" Informatiile prezentate in SF sunt confuze insuficente pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investit
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INFIINTARE UNITATE DE 
FABRICARE A PRODUSELOR 

DIN BETON PENTRU 
CONSTRUCTII IN COMUNA 
BOCSIG, JUDETUL ARAD

SC GIULIA & 
JEAN COMPANY 

SRL
ARAD

Comuna/Oras 
BOCSIG Sat 

BOCSIG
- - - - - - - - - - 235.283 20.000 199.990 0 35.293 11.968.655

La pct.1.2 am bifat NU deoarece solicitantul nu respectă angajamentele luate in declarația pe propria răspundere F. La pct.1.2 am bifat NU deoarece solicitantul nu respectă
angajamentele luate in declarația pe propria răspundere F. EG-2 Proiectul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.In urma verificarii CF si SF-ului s-au constat urmatoarele: -
Nu este asigurat spatiul suficient pentru desfasurarea fluxului tehnologic de producție conform cod CAEN 2361.Hala de producție este prezentată diferit in trei variante(-
pag.51,106,109),cu suprafața de 56,58 mp,44,57 mp, și 41,97 mp).In oricare variantă,această hală nu poate asigura spațiu de depozitare a cimentului(pag.26) și de 
producție a panourilor și stâlpilor de beton cu atât mai mult manevrarea utilajelor propuse-incărcător multifuncțional și basculantă carosată cu betonieră cu malaxor.In 
prognoza veniturilor se preconizează o producție de 140 mp/zi (prefabricate obtinute in cofraje)activitate ce nu se poate desfășura in hala propusă.– In anexele economice 
nu a prezentat distinct cantitatea de produse pe tipuri de prefabricate din beton,ele fiind calculate in mp.la general, neputindu-se distinge care este capacitatea de productie 
din proiect. - Conform celor descrise la pag.66 din SF –flux tehnologic ,,betonul se prepară in utilajul specializat de preparare a betonului,,de fapt acest utilaj este o 
basculantă carosată cu betonieră cu malaxor(ofertă preț pag.192) EG-2 Proiectul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.In urma verificarii CF si SF-ului s-au constat 
urmatoarele: -Nu este asigurat spatiul suficient pentru desfasurarea fluxului tehnologic de producție conform cod CAEN 2361.Hala de producție este prezentată diferit in trei 
variante(-pag.51,106,109),cu suprafața de 56,58 mp,44,57 mp, și 41,97 mp).In oricare variantă,această hală nu poate asigura spațiu de depozitare a cimentului(pag.26) și 
de producție a panourilor și stâlpilor de beton cu atât mai mult manevrarea utilajelor propuse-incărcător multifuncțional și basculantă carosată cu betonieră cu malaxor.In 
prognoza veniturilor se preconizează o producție de 140 mp/zi (prefabricate obtinute in cofraje)activitate ce nu se poate desfășura in hala propusă.– In anexele economice 
nu a prezentat distinct cantitatea de produse pe tipuri de prefabricate din beton,ele fiind calculate in mp.la general, neputindu-se distinge care este capacitatea de productie 
din proiect. - Conform celor descrise la pag.66 din SF –flux tehnologic ,,betonul se prepară in utilajul specializat de preparare a betonului,,de fapt acest utilaj este o 
basculantă carosată cu betonieră cu malaxor(ofertă preț pag.192) Solicitantul nu a depus baza de date pentru servicii și bunuri,pentru bunuri are o singură ofertă desi 
valoarea este peste 15000 E Solicitantul nu a depus baza de date pentru servicii și bunuri,pentru bunuri are o singură ofertă desi valoarea este peste 15000 E Proiectul este 
neeligibil conform criteriul EG-2,nu demonstreaza viabilitatea investitiei. Proiectul este neeligibil conform criteriul EG-2,nu demonstreaza viabilitatea investitiei.
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“ INFIINTARE UNITATE DE 
FABRICARE A 

CARBONATULUI DE CALCIU 
(CACO3), PENTRU 

TAMPONAREA PH-ULUI LA 
TERENURILE ACIDE SI 

CONSTRUCTII ”

SC USUFRUIT 
CIM SRL ARAD Comuna/Oras 

SICULA Sat SICULA - - - - - - - - - - 235.256 19.800 199.967 0 35.289 12.168.622

La pct 2.1 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F. La pct 2.1 s-a bifat NU deoarece 
solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F. EG1-In studiul de fezabilitate al proiectului depus de SC USUFRUIT CIM 
SRL - sunt informatii copiate din alte proiecte similare in proportie de 98,%, (SC NITROGEN PROD, SC VAUDOU CH , SC UTAKVAR –toate amplasate in com.Sicula) Nu
se dovedeste o particularizare la specificul proiectului. Toate proiectele au acelasi titlu,,Infiintare unitate de fabricare a cabonatului de calciu(CACO3), pentru tamponarea ph-
ului la terenurile acide si constructii" contin aceleasi informatii, buget indicativ, documentatii tehnico-economice, aceleasi planse desenate, acceasi indicatori financiari.- 
Furnizorii solicitantului sunt aceiași la toate cele 4 proiecte, la cap.3.8 sunt prevăzute aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)cu 
aceeasi ofertă si valoare.-Terenul destinat investitiei achiziționat de SC USUFRUIT CIM SRL in suprafață de 2728 mp provine prin cumparare de la SC ZOOSERV 
REPRODUCTION SRL.Același vânzător vinde parcele,egale(2728 mp), limitrofe și altor solicitanți care au depus proiecte pe masura 312 in sesiunea 01/12-28.09.2012 și 
identificați in doc.16- SC NITROGEN PROD SRL, SC VAUDOU SRL(SC UTAKVAR cumpără teren in suprafată de 1965 mp de la SC DIETRICH JOSEF SRL, limitrof 
celor 3 solicitanți). -Toate cele 4 proiecte amplasate in com.Sicula și anume: SC VAUDOU CH, SC NITROGEN PROD, SC USUFRUIT CIM , UTAKVAR, au acelasi 
elaborator SC GAPA SRL, SC ARHTEKT STUDIO SRL. EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, cheltuielile cu 
cap.4.1-constructii si instalatii sunt nejustificat de mici(10.000 euro) in fluxul tehnologic al proiectului proportional cu utilajele si echipamentele cu montaj(20.000 euro), 
utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de (200.900 euro) ce reprezinta 85,4 % din valoarea totala a 
proiectului.Beneficiarul isi propune prin proiect aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)ca si solicitantii mentionati. Informatiile 
prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze ,care conțin generalități, prezentate astfel cu scopul de a fi utilizate copy paste și 
in alte proiecte, insuficente pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei. Terenul aferent constructiei(suprafața construită) este aceeasi la toate cele 4 proiecte-
88,52 mp) este insuficenta pentru desfășurarea activității propusă prin proiect și nu asigura functionarea investitei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. EG7-
La verificarea surselor de cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de BRD-Ag. Pancota se constata ca exista legaturi financiare asupra provenientei 
banilor in sensul ca suma de 161.175,42 lei,reprezentand aprox.36.000 euro a fost depusa in data de 27.09.2012, de catre SC FALCO BULL SRL sub forma de imprumut 
firma pentru cofinantarea proiectului SC USUFRUIT CIM SRL. Din analiza extraselor de cont rezultă că aceeasi sumă(161.175,42 lei) este transferata in aceeasi 
zi(27.09.2012) la proiectele depuse in această sesiune ,astfel:suma provine de la SC FALCO BULL SRL care virează suma la SC USUFRUIT CIM SRL si apoi consecutiv 
la următoarele SC NITROGEN PROD SRL, SC UTAKVAR SRL,SC RAISIN INRA SRL, SC VAUDOU CH SRL,SC VARPROD ALTERNATIV SRL .In concluzie circuitul 
banilor s-a intors prin viramente in aceeasi zi intre aceleasi societati, fluxul platilor fiind invers. La sfarsitul datei de 27.09.2012, solicitantii nu mai detineau in conturile 
indicate sumele necesare asigurarii cofinantarii. Transferul sumelor intre societati le-a permis sa indeplineasca in mod artificial si temporar criteriul de eligibilitate.Prin 
verificarea extraselor de cont la proiectele mentionate rezultă că au fost create legaturi financiare intre solicitantii care au proiecte in evaluare determinând astfel conditii 
artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj care contravene obiectivelor masurii. EG1-In studiul de fezabilitate al proiectului depus de SC USUFRUIT CIM 
SRL - sunt informatii copiate din alte proiecte similare in proportie de 98,%, (SC NITROGEN PROD, SC VAUDOU CH , SC UTAKVAR –toate amplasate in com.Sicula) Nu
se dovedeste o particularizare la specificul proiectului. Toate proiectele au acelasi titlu,,Infiintare unitate de fabricare a cabonatului de calciu(CACO3), pentru tamponarea ph-
ului la terenurile acide si constructii" contin aceleasi informatii, buget indicativ, documentatii tehnico-economice, aceleasi planse desenate, acceasi indicatori financiari.- 
Furnizorii solicitantului sunt aceiași la toate cele 4 proiecte, la cap.3.8 sunt prevăzute aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)cu 
aceeasi ofertă si valoare.-Terenul destinat investitiei achiziționat de SC USUFRUIT CIM SRL in suprafață de 2728 mp provine prin cumparare de la SC ZOOSERV 
REPRODUCTION SRL.Același vânzător vinde parcele,egale(2728 mp), limitrofe și altor solicitanți care au depus proiecte pe masura 312 in sesiunea 01/12-28.09.2012 și 
identificați in doc.16- SC NITROGEN PROD SRL, SC VAUDOU SRL(SC UTAKVAR cumpără teren in suprafată de 1965 mp de la SC DIETRICH JOSEF SRL, limitrof 
celor 3 solicitanți). -Toate cele 4 proiecte amplasate in com.Sicula și anume: SC VAUDOU CH, SC NITROGEN PROD, SC USUFRUIT CIM , UTAKVAR, au acelasi 
elaborator SC GAPA SRL, SC ARHTEKT STUDIO SRL. EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, cheltuielile cu 
cap.4.1-constructii si instalatii sunt nejustificat de mici(10.000 euro) in fluxul tehnologic al proiectului proportional cu utilajele si echipamentele cu montaj(20.000 euro), 
utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de (200.900 euro) ce reprezinta 85,4 % din valoarea totala a 
proiectului.Beneficiarul isi propune prin proiect aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)ca si solicitantii mentionati. Informatiile 
prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect sunt informatii confuze care coțin generalități prezentate astfel cu scopul de a fi utilizate copy paste ș
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97 312 C 01 12 5 02 00304 2012 9 28

“INFIINTARE UNITATE DE 
FABRICARE A PRODUSELOR 

DIN BETON PENTRU 
CONSTRUCTII IN COMUNA 

BELIU, JUDETUL ARAD”

SC COLORISTIC 
BLAGA INVEST 

SRL
ARAD Comuna/Oras BELIU 

Sat BELIU - - - - - - - - - - 189.015 20.000 160.662 0 28.353 12.329.284

EG-2 Proiectul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.In urma verificarii CF si SF-ului s-au constat urmatoarele: -Nu este asigurat spatiul suficient (hala de productie in 
suprafata de 44,57 mp.) pentru desfasurarea fluxului tehnologic conform cod CAEN 2361.-Nu exista posibilitatea de a se face aprovizionarea cu materii prime si materiale in 
conditiile in care spatiul de acces in hala de productie are o latime de 2,40m,spatiu insuficient pentru a utiliza incarcatorul multifunctional, pentru instalarea liniei ”unitate de 
productie pavele si borduri stationale –UPPH ASP ” care are dimensiunea de 5400x1500x2500 si manevrarea masini speciale de transport cu brat incarcare,utilaje 
prevazute a se achizitiona prin proiect (ofertele pag.177-180) .-Conf. celor precizate la pag.26 din SF ”Cofrajele vor fi confectionate si amplasate in incinta halei deoarece 
turnarea betonului se va realiza in acest spatiu” spatiu din hala de productie de 44,57mp este insuficient pentru uscarea produselor din cofraje,respectiv depozitarea 
acestora,rezultind din prognoza veniturilor realizarea a 30000mp pavele si bordurii . – In anexele economice nu a prezentat distinct cantitatea de produse pe tipuri de 
prefabricate din beton,ele fiind calculate in mp.la general, neputindu-se distinge care este capacitatea de productie din proiect. - Conform celor descrise la pag.68 din SF 
–flux tehnologic ”Materia prima ciment,nisip,balast si apa pentru obtinerea betonului este introdusa in betoniera –malaxor de ifronist cu ajutorul incarcatorului multifunctional” 
in fapt se achizitioneaza :Incaracator multifunctional, Unitate productie pavele si borduri si Masina speciala transport cu brat de incarcare (pag.177-180 din CF oferte de 
pret).Proiectul este neeligibil ca urmare a neeligibilitatii criteriului EG2 . EG-2 Proiectul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.In urma verificarii CF si SF-ului s-au constat 
urmatoarele: -Nu este asigurat spatiul suficient (hala de productie in suprafata de 44,57 mp.) pentru desfasurarea fluxului tehnologic conform cod CAEN 2361.-Nu exista 
posibilitatea de a se face aprovizionarea cu materii prime si materiale in conditiile in care spatiul de acces in hala de productie are o latime de 2,40m,spatiu insuficient 
pentru a utiliza incarcatorul multifunctional, pentru instalarea liniei ”unitate de productie pavele si borduri stationale –UPPH ASP ” care are dimensiunea de 5400x1500x25
si manevrarea masini speciale de transport cu brat incarcare,utilaje prevazute a se achizitiona prin proiect (ofertele pag.177-180) .-Conf. celor precizate la pag.26 din SF 
”Cofrajele vor fi confectionate si amplasate in incinta halei deoarece turnarea betonului se va realiza in acest spatiu” spatiu din hala de productie de 44,57mp este insuficient 
pentru uscarea produselor din cofraje,respectiv depozitarea acestora,rezultind din prognoza veniturilor realizarea a 30000mp pavele si bordurii . – In anexele economice nu a 
prezentat distinct cantitatea de produse pe tipuri de prefabricate din beton,ele fiind calculate in mp.la general, neputindu-se distinge care este capacitatea de productie din 
proiect. - Conform celor descrise la pag.68 din SF –flux tehnologic ”Materia prima ciment,nisip,balast si apa pentru obtinerea betonului este introdusa in betoniera –malaxor 
de ifronist cu ajutorul incarcatorului multifunctional” in fapt se achizitioneaza :Incaracator multifunctional, Unitate productie pavele si borduri si Masina speciala transport cu 
brat de incarcare (pag.177-180 din CF oferte de pret).Proiectul este neeligibil ca urmare a neindeplinirii criteriului EG2 .

98 312 C 01 12 5 02 00298 2012 9 28

INFIINTARE CLINICA 
VETERINARA IN COMUNA 
SILINDIA, SAT IERCOSENI, 

JUDETUL ARAD

SC HAIDUCUL 
PADURILOR 
VERZI SRL

ARAD
Comuna/Oras 
SILINDIA Sat 
IERCOSENI

- - - - - - - - - - 283.218 20.000 198.252 0 84.966 12.527.536

EG1-In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare( Construire clinica veterinara in comuna Sicula, judetul Arad-solicitant SC SERVENTINA 
SRL), Construire clinica veterinara in comuna Sintea Mare-solicitant SC SPRANCEANA LU RANTA SRL, Construire clinica veterinara in localitatea Archis, jud Arad-
solicitant SC FALCO BULL SRL Seleus) in proportie de 98,%,nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului. Toate proiectele contin acelesi informatii, bugete si 
documentatii tehnico-economice,aceleasi planse desenate, acceasi indicatori financiari. Toate cele 4 proiecte au acelasi elaborator SC GAPA SRL, SC ARHTEKT STUDIO 
SRL. EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, spatiile propuse sunt supradimensionate comparativ cu obiectivul 
investitiei, achizitii nejustificat de mici in fluxul tehnologic al proiectului (utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de 
24.251 euro ce reprezinta 8,56 % din valoarea totala. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze, insuficente 
pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei.Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. EG7-La verificarea surselor de cofinantare ale proiectului prin 
extras de cont bancar emis de BRD-Ag. Pancota se constata ca exista legaturi financiare asupra provenientei banilor in sensul ca suma de 390.000 lei,reprezentand 84.996 
euro a fost depusa in data de 27.09.2013, la BRD-Ag. Pancota, de catre SC SPRANCEANA LU RANTA SRl sub forma de imprumut firma pentru cofinantarea proiectului, 
dupa ce aceasta suma a fost depusa de SC SERVENTINA SRL in contul SC SPRANCEANA LU RANTA SRL pentru cofinantarea proiectului Construire clinica veterinara 
in comuna Sintea Mare, judetul Arad. In concluzie circuitul banilor s-a intors prin viramente in aceeasi zi intre aceleasi societati, fluxul platilor fiind invers. La sfarsitul datei 
de 27.09.2013, solicitantii nu mai detineau in conturile indicate sumele necesare asigurarii cofinantarii. Transferul sumelor intre societati le-a permis sa indeplineasca in m
artificial si temporar criteriul de eligibilitate . EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, spatiile propuse sunt 
supradimensionate comparativ cu obiectivul investitiei, achizitii nejustificat de mici in fluxul tehnologic al proiectului (utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii 
propuse prin proiect sunt in valoare de 24.251 euro ce reprezinta 8,56 % din valoarea totala. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, 
sunt informatii confuze, insuficente pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei.Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. La verificarea surselor de 
cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de BRD-Ag. Pancota se constata ca exista legaturi financiare asupra provenientei banilor in sensul ca suma de 
390.000 lei,reprezentand 84.996 euro a fost depusa in data de 27.09.2013, la BRD-Ag. Pancota, de catre SC SPRANCEANA LU RANTA SRl sub forma de imprumut firm
pentru cofinantarea proiectului, dupa ce aceasta suma a fost depusa de SC SERVENTINA SRL in contul SC SPRANCEANA LU RANTA SRL pentru cofinantarea 
proiectului Construire clinica veterinara in comuna Sintea Mare, judetul Arad. In concluzie circuitul banilor s-a intors prin viramente in aceeasi zi intre aceleasi societati, 
fluxul platilor fiind invers. La sfarsitul datei de 27.09.2013, solicitantii nu mai detineau in conturile indicate sumele necesare asigurarii cofinantarii. Transferul sumelor intre 
societati le-a permis sa indeplineasca in mod artificial si temporar criteriul de eligibilitate . EG1-In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare( 
Construire clinica veterinara in comuna Sicula, judetul Arad-solicitant SC SERVENTINA SRL), Construire clinica veterinara in comuna Sintea Mare-solicitant SC 
SPRANCEANA LU RANTA SRL, Construire clinica veterinara in localitatea Archis, jud Arad-solicitant SC FALCO BULL SRL Seleus) in proportie de 98,%,nu se dovedeste 
o particularizare la specificul proiectului. Toate proiectele contin acelesi date , aceleasi planse desenate, acceasi indicatori financiari. Toate cele 4 proiecte au acelasi 
elaborator SC GAPA SRL, SC ARHTEKT STUDIO SRL. EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, spatiile propus
sunt supradimensionate comparativ cu obiectivul investitiei, achizitii nejustificat de mici in fluxul tehnologic al proiectului (utilajele si echipamentele fara montaj specifice 
activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de 24.251 euro ce reprezinta 8,56 % din valoarea totala. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin 
proiect, sunt informatii confuze, insuficente pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei.Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. EG7-La 
verificarea surselor de cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de BRD-Ag. Pancota se constata ca exista legaturi financiare asupra provenientei banilor in 
sensul ca suma de 390.000 lei,reprezentand 84.996 euro a fost depusa in data de 27.09.2013, la BRD-Ag. Pancota, de catre SC SPRANCEANA LU RANTA SRl sub 
forma de imprumut firma pentru cofinantarea proiectului, dupa ce aceasta suma a fost depusa de SC SERVENTINA SRL in contul SC SPRANCEANA LU RANTA SRL 
pentru cofinantarea proiectului Construire clinica veterinara in comuna Sintea Mare, judetul Arad. In concluzie circuitul banilor s-a intors prin viramente in aceeasi zi intre 
aceleasi societati, fluxul platilor fiind invers. La sfarsitul datei de 27.09.2013, solicitantii nu mai detineau in conturile indicate sumele necesare asigurarii cofinantarii. 
Transferul sumelor intre societati le-a permis sa indeplineasca in mod artificial si temporar criteriul de eligibilitate .

99 312 C 01 12 5 02 00316 2012 9 28

“ INFIINTARE UNITATE DE 
FABRICARE A 

CARBONATULUI DE CALCIU 
(CACO3), PENTRU 

TAMPONAREA PH-ULUI LA 
TERENURILE ACIDE SI 

CONSTRUCTII ”

SC RAISIN INRA 
SRL ARAD Comuna/Oras BELIU 

Sat BELIU - - - - - - - - - - 235.250 20.100 199.962 0 35.288 12.727.498

EG1-In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare( SC VAUDOU CH SRL, UTAKVAR SRL, SC VARPROD ALTERNATIV SRL, in proportie de 
98,%,nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului. Toate proiectele au acelasi titlu,,Infiintare unitate de fabricare a cabonatului de calciu(CACO3), pentru 
tamponarea ph-ului la terenurile acide si constructii" contin aceleasi informatii, buget indicativ, documentatii tehnico-economice, aceleasi planse desenate, acceasi indicatori 
financiari, Furnizorii solicitantului sunt aceiași la toate cele 4 proiecte, la cap.3.8 sunt prevăzute aceleași utilaje(incărcător multifunctional și autocamion specializat 
producere var)cu aceeași ofertă și valoare. Terenul destinat investitiei provine prin cumparare de la Stan Ionel, Stan Floare-Elena, Hanis Petru, Hanis Codruta-Leontina cu 
domiciliul in localitatea Agrisu Mic, comuna Hasmas, nr.64. Terenul in suprafata de 270 mp(lotul 3 ) amplasat in comuna Beliu, judetul Arad, provine din dezmembrarea 
conform Actului de dezmembrare nr.880/20.09.2012 a unui teren in 4 loturi(fiecare lot intre 25-270 mp)la 4 solicitanti cu proiecte depuse pe masura 312 in sesiunea 01/12-
28.09.2012(SC RAISIN INRA SRL, SC VALPROD ALTERNATIV, SC GIULION PREST SRL, SC ECOLOGIC INVEST MASTER SRL, SC COLORISTIC BLAGA 
INVEST SRL )Toate cele 4 proiecte au acelasi elaborator SC GAPA SRL, SC ARHITEKT STUDIO SRL. EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în 
raport cu nevoile reale ale investitie, c heltuielile cu cap.4.1-constructii si instalatii sunt nejustificat de mici(9.850 euro) in fluxul tehnologic al proiectului proportional cu 
utilajele si echipamentele cu montaj( 20.100 euro), utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de (200.900 euro) ce 
reprezinta 82,2 % din valoarea totala a proiectului.Beneficiarul isi propune prin proiect aceleași utilaje(incărcător multifunctional și autocamion specializat producere var)ca s
solicitantii mentionati. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze, insuficente pentru a demonstra necesitatea si 
oportunitatea investitiei. Terenul aferent constructiei si desfasurarii activitatii prouse prin proiect are o suprafata de 270 mp, insuficenta pentru asigurarea derularii si 
functionarii investitei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. EG7-La verificarea surselor de cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de BRD-
Ag. Pancota se constata ca exista legaturi financiare asupra provenientei banilor in sensul ca suma de 161.000 lei,reprezentand 35.958 euro a fost depusa in data de 
27.09.2013, la BRD-Ag. Pancota, de catre SC UTAKVAR SRL sub forma de imprumut firma pentru cofinantarea proiectului.Din analiza extraselor de cont din care rezultă 
că aceeași sumă(aproximativ 161.000 euro) este transferata in aceeași zi(27.09.2012) la proiectele depuse in această sesiune ,astfel:suma provine de la SC FALCO BULL 
SRL care virează suma: SC USUFRUIT CIM SRL și apoi consecutiv la următoarele SC NITROGEN PROD SRL, SC UTAKVAR SRL,SC RAISIN INRA SRL, SC VAUDOU
CH SRL,SC VARPROD ALTERNATIV SRL .In concluzie circuitul banilor s-a intors prin viramente in aceeasi zi intre aceleasi societati, fluxul platilor fiind invers. La sfarsitul 
datei de 27.09.2013, solicitantii nu mai detineau in conturile indicate sumele necesare asigurarii cofinantarii. Transferul sumelor intre societati le-a permis sa indeplineasca 
in mod artificial si temporar criteriul de eligibilitate.Prin verificarea extraselor de cont la proiectele menționate rezultă că au fost create legaturi financiare intre solicitanții care 
au proiecte in evaluare determinând astfel condiții artificiale pentru a beneficia de sprijin și a obține un avantaj care contravene obiectivelor masurii. EG2-Există 
neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, c heltuielile cu cap.4.1-constructii si instalatii sunt nejustificat de mici(9.850 euro) in 
fluxul tehnologic al proiectului proportional cu utilajele si echipamentele cu montaj( 20.100 euro), utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin 
proiect sunt in valoare de (200.900 euro) ce reprezinta 82,2 % din valoarea totala a proiectului.Beneficiarul isi propune prin proiect aceleași utilaje(incărcător multifunctional 
și autocamion specializat producere var)ca si solicitantii mentionati. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze, 
insuficente pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei. Terenul aferent constructiei si desfasurarii activitatii prouse prin proiect are o suprafata de 270 mp, 
insuficenta pentru asigurarea derularii si functionarii investitei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. Pct.3.3-Solicitantul isi propune sa achizitioneze 
autocamin de prodecere var. -Fractionarea artificiala a terenului cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare pe aceeasi masura in functie de alocarea 
disponibila pentru o masura. Terenurile aferente investitiei propuse prin proiect sunt fractionate intre solicitantii identificati din documentul 16. Suprafata de teren de 1040 
mp. care reprezinta amplasamentul investitiei in cadrul cererii de finantare depusa de SC RAISAN INRA SRL, a fost cumparat de la Stan Ionel, Stan Floare-Elena, Hanis 
Petru, Hanis Codruta-Leontina cu domiciliul in localitatea Agrisu Mic, comuna Hasmas, nr.64. Terenul in suprafata de 270 mp(lotul 3 ) amplasat in comuna Beliu, judetul 
Arad, provine din dezmembrarea conform Actului de dezmembrare nr.880/20.09.2012 a unui teren in 4 loturi(fiecare lot intre 25-270 mp)la 4 solicitanti cu proiecte depuse 
pe masura 312 in sesiunea 01/12-28.09.2012(SC RAISIN INRA SRL, SC VALPROD ALTERNATIV, SC GIULON PREST SRL, SC ECOLOGIC INVEST MASTER SRL, 
SC COLORISTIC BLAGA INVEST SRL).Terenul a fost fractionat artificial cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare pe aceeasi masura in functie de 
alocarea disponibila pentru o masura.-Conform precizarilor din ghidul solicitantului pe Masura 312, achiziţionarea de mijloace de transport specializate reprezintă o cheltui
eligibilă, atât timp cât acestea deservesc în mod direct activităţile specifice desfăşurate propuse prin proiect şi se încadrează în definiţia mijloacelor de transport specializate 
din HG 224/2008 iar necesitatea achiziţionării lor este justificată în Studiul de Fezabilitate Totusi beneficiarul SC RAISAN INRA SRL include in lista utilajelo
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100 312 C 01 12 5 02 00297 2012 9 28

INFIINTARE UNITATE DE 
FABRICARE A VARULUI IN 

COMUNA BOCSIG, JUDETUL 
ARAD

SC GIULICOM 
SPEED SRL ARAD

Comuna/Oras 
BOCSIG Sat 

BOCSIG
- - - - - - - - - - 235.254 20.100 199.965 0 35.289 12.927.463

La pct.2.1.2 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F. La pct.2.1.2 s-a bifat NU deoarece 
solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F. EG1-In studiul de fezabilitate al proiectului depus de SC GIULICOM 
SPEED SRL - sunt informatii copiate din alte proiecte similare in proportie de 98,%, (SC NITROGEN PROD, SC VAUDOU CH , SC USUFRUIT CIM SRL,SC UTAKVAR 
SRL,SC VARPROD ALTERNATIV SRL,SC RAISIN INRA SRL) Nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului,contin aceleasi informatii, buget indicativ, 
documentatii tehnico-economice, aceleasi planse desenate, acceasi indicatori financiari.- Furnizorii solicitantului sunt aceiași la toate proiectele mentionate, la cap.3.8 sunt 
prevăzute aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)cu aceeasi ofertă si valoare.-Cele 7 proiecte menționate au acelasi elaborator SC
GAPA SRL, SC ARHTEKT STUDIO SRL. EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, cheltuielile cu cap.4.1-
constructii si instalatii sunt nejustificat de mici(10.000 euro) in fluxul tehnologic al proiectului proportional cu utilajele si echipamentele cu montaj(20.000 euro), utilajele si 
echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de (200.900 euro) ce reprezinta 85,4 % din valoarea totala a proiectului.Beneficiarul isi 
propune prin proiect aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)ca si solicitantii mentionati. Informatiile prezentate in SF nu sunt 
specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze ,care conțin generalități, prezentate astfel cu scopul de a fi utilizate copy paste și in alte proiecte, insuficent
pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei. Terenul aferent constructiei(suprafața construită) este aceeasi la toate proiecte menționate-88,52 mp,hala de 
producție a proiectului depus de SC GIULICOM SPEED SRL este de 45 mp,insuficenta pentru desfășurarea activității propusă prin proiect și nu asigura functionarea 
investitei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. EG1-In studiul de fezabilitate al proiectului depus de SC GIULICOM SPEED SRL - sunt informatii copiate din 
alte proiecte similare in proportie de 98,%, (SC NITROGEN PROD, SC VAUDOU CH , SC USUFRUIT CIM SRL,SC UTAKVAR SRL,SC VARPROD ALTERNATIV 
SRL,SC RAISIN INRA SRL) Nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului,contin aceleasi informatii, buget indicativ, documentatii tehnico-economice, aceleasi 
planse desenate, acceasi indicatori financiari.- Furnizorii solicitantului sunt aceiași la toate proiectele mentionate, la cap.3.8 sunt prevăzute aceleasi utilaje(incărcător 
multifunctional si autocamion specializat producere var)cu aceeasi ofertă si valoare.-Cele 7 proiecte menționate au acelasi elaborator SC GAPA SRL, SC ARHTEKT 
STUDIO SRL. EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, cheltuielile cu cap.4.1-constructii si instalatii sunt 
nejustificat de mici(10.000 euro) in fluxul tehnologic al proiectului proportional cu utilajele si echipamentele cu montaj(20.000 euro), utilajele si echipamentele fara montaj 
specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de (200.900 euro) ce reprezinta 85,4 % din valoarea totala a proiectului.Beneficiarul isi propune prin proiect aceleasi 
utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)ca si solicitantii mentionati. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin 
proiect, sunt informatii confuze ,care conțin generalități, prezentate astfel cu scopul de a fi utilizate copy paste și in alte proiecte, insuficente pentru a demonstra necesitatea 
si oportunitatea investitiei. Terenul aferent constructiei(suprafața construită) este aceeasi la toate proiecte menționate-88,52 mp,hala de producție a proiectului depus de SC 
GIULICOM SPEED SRL este de 45 mp,insuficenta pentru desfășurarea activității propusă prin proiect și nu asigura functionarea investitei. Beneficiarul nu demonstreaza 
viabilitatea investitiei. Pct.3.3-Solicitantul isi propune sa achizitioneze un autocamion de producere var. Pct.3.3-Solicitantul isi propune sa achizitioneze un autocamion de 
producere var. -Conform precizarilor din ghidul solicitantului pe Masura 312, achiziţionarea de mijloace de transport specializate reprezintă o cheltuială eligibilă, atât timp cât 
acestea deservesc în mod direct activităţile specifice desfăşurate propuse prin proiect şi se încadrează în definiţia mijloacelor de transport specializate din HG 224/2008 iar 
necesitatea achiziţionării lor este justificată în Studiul de Fezabilitate. Totusi beneficiarul SC GIULICOM SPEED SRL include in lista utilajelor, echipamentelor tehnologice 
echipamentelor de transport propuse a fi achizitionate prin proiect si autocamion specializat producere var, incercand integrarea forțată a unui mijloc de transport în cadrul 
unui proiect sub denumirea unuia specializat si care nu corespunde definitiei din ghid si respectiv, din legislatia în vigoare (HG 224/2008 cu modificările si completările 
ulterioare). Integrarea fortata se consideră creare de conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii -Conform 
precizarilor din ghidul solicitantului pe Masura 312, achiziţionarea de mijloace de transport specializate reprezintă o cheltuială eligibilă, atât timp cât acestea deservesc în 
mod direct activităţile specifice desfăşurate propuse prin proiect şi se încadrează în definiţia mijloacelor de transport specializate din HG 224/2008 iar necesitatea 
achiziţionării lor este justificată în Studiul de Fezabilitate. Totusi beneficiarul SC GIULICOM SPEED SRL include in lista utilajelor, echipamentelor tehnologice si 
echipamentelor de transport propuse a fi achizitionate prin proiect si autocamion specializat producere var, incercand integrarea forțată a unui mijloc de transport în cadrul 
unui proiect sub denumirea unuia specializat si care nu corespunde definitiei din ghid si respectiv, din legislatia în vigoare (HG 224/2008 cu modificările si completările 
ulterioare). Integrarea fortata se consideră creare de conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii EG1-In 
studiul de fezabilitate al proiectului depus de SC GIULICOM SPEED SRL sunt informatii copiate din alte proiecte similare(SC UTAKVAR SRL SC NITROGEN PROD
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“INFIINTARE UNITATE DE 
FABRICARE A PRODUSELOR 

DIN BETON PENTRU 
CONSTRUCTII IN COMUNA 

BELIU, JUDETUL ARAD”

SC GIULION 
PREST SRL ARAD Comuna/Oras BELIU 

Sat BELIU - - - - - - - - - - 235.214 20.000 199.931 0 35.283 13.127.394

EG-2 Proiectul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.In urma verificarii CF si SF-ului s-au constat urmatoarele: -Nu este asigurat spatiul suficient ( in 41,97mp.) pentru 
desfasurarea fluxului tehnologic conform cod CAEN 2361.-Nu exista posibilitatea de a se face aprovizionarea cu materii prime si materiale in conditiile in care spatiul de 
acces in hala de productie are o latime de 1,56m,spatiu insuficient pentru a utiliza incarcatorul frontal cu ajutorul caruia se incarca materia prima in betoniera.-Conf. celor 
precizate la pag.26 din SF ”Cofrajele vor fi confectionate si amplasate in incinta halei deoarece turnarea betonului se va realiza in acest spatiu” spatiu din hala de productie 
de 41,97mp este insuficient pentru uscarea produselor din cofraje,rezultind din prognoza veniturilor realizarea a 103mp. de stilpi si panouri/zi . – In anexele economice nu a 
prezentat distinct cantitatea de produse pe tipuri de prefabricate din beton,ele fiind calculate in mp.la general, neputindu-se distinge care este capacitatea de productie din 
proiect - Conform celor descrise la pag.69 din SF –flux tehnologic ”betonul se prepara in utilajul specializat de preparare a betonului” de fapt ”utilajul specializat de preparare 
a betonului este o basculanta carosata cu betoniera cu malaxor (pag.196 din SF oferta de pret).EG-5 in Doc.4 Certificatul de urbanism la Regimul juritic este alta societatae 
„SC Coloristic Blaga Invest SRL” EG-2 Proiectul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.In urma verificarii CF si SF-ului s-au constat urmatoarele: -Nu este asigurat spatiul 
suficient ( in 41,97mp.) pentru desfasurarea fluxului tehnologic conform cod CAEN 2361.-Nu exista posibilitatea de a se face aprovizionarea cu materii prime si materiale in 
conditiile in care spatiul de acces in hala de productie are o latime de 1,56m,spatiu insuficient pentru a utiliza incarcatorul frontal cu ajutorul caruia se incarca materia prima 
in betoniera.-Conf. celor precizate la pag.26 din SF ”Cofrajele vor fi confectionate si amplasate in incinta halei deoarece turnarea betonului se va realiza in acest spatiu” 
spatiu din hala de productie de 41,97mp este insuficient pentru uscarea produselor din cofraje,rezultind din prognoza veniturilor realizarea a 103mp. de stilpi si panouri/zi . – 
In anexele economice nu a prezentat distinct cantitatea de produse pe tipuri de prefabricate din beton,ele fiind calculate in mp.la general, neputindu-se distinge care este 
capacitatea de productie din proiect - Conform celor descrise la pag.69 din SF –flux tehnologic ”betonul se prepara in utilajul specializat de preparare a betonului” de fapt 
”utilajul specializat de preparare a betonului este o basculanta carosata cu betoniera cu malaxor (pag.196 din SF oferta de pret).EG-5 in Doc.4 Certificatul de urbanism la 
Regimul juritic este alta societatae „SC Coloristic Blaga Invest SRL”
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ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
PENTRU PRODUCTIA 

SACOURILOR PENTRU FEMEI 
IN CADRUL FIRMEI SC LOTUS 

GECOTTEX SRL

SC LOTUS 
GECOTTEX SRL ARAD Comuna/Oras 

BUTENI Sat BUTENI - - - - - - - - - - 184.382 0 156.724 0 27.658 13.284.118

S-a verificat statutul de microintreprindere al solicitantului tinand cont ca trebuie sa mentina minim 9 salariati pentru a respecta acest statut.In urma verificarii s-a constatat 
ca atat in memoriul justificativ cap.3.2-"Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei" ,cat si in doc.11.3 "Declaratia privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor" s-a depasit numarul maxim admis,respectiv 9 salariati.Astfel in memoriul justificativ s-a estimat crearea unui numar de 30 locuri de munca iar in 
doc.11.3 un numar de 25.Prin urmare solicitantul nu indeplineste criteriile de incadrare in categoria de microintreprindere,deci nu apartine solicitantilor eligibili pe masura 
312. Solicitantul nu indeplineste criteriile de incadrare in categoria de microintreprindere, nu apartine solicitantilor eligibili pe masura 312. Proiectul este neeligibil deoarece 
depaseste numarul maxim de salariati respectv 9,pentru incadrarea in categoria microintreprinderilor.
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“INFIINTARE UNITATE DE 
FABRICARE A PRODUSELOR 

DIN BETON PENTRU 
CONSTRUCTII IN COMUNA 

BELIU, JUDETUL ARAD”      

SC ECOLOGIC 
INVEST MASTER 

SRL
ARAD Comuna/Oras BELIU 

Sat BELIU - - - - - - - - - - 197.184 20.000 167.606 0 29.578 13.451.724

EG-2 Proiectul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.In urma verificarii CF si SF-ului s-au constat urmatoarele: -Nu este asigurat spatiul suficient (hala de productie in 
suprafata de 56,58 mp.) pentru desfasurarea fluxului tehnologic conform cod CAEN 2361.-Nu exista posibilitatea de a se face aprovizionarea cu materii prime si materiale in 
conditiile in care spatiul de acces in hala de productie are o latime de 2,40m,spatiu insuficient pentru a utiliza incarcatorul multifunctional si pentru instalarea liniei ”unitate 
de productie pavele si borduri stationale –UPPH A9P ” care are dimensiunea de 5400x1500x2500,conform utilajelor prevazute a se achizitiona prin proiect (ofertele pag.172-
175).-Conf. celor precizate la pag.26 din SF ”Cofrajele vor fi confectionate si amplasate in incinta halei deoarece turnarea betonului se va realiza in acest spatiu” spatiu din 
hala de productie de 56,58mp este insuficient pentru uscarea produselor din cofraje,respectiv depozitarea acestora,dupa cum rezulta din prognoza veniturilor realizarea a 28 
000 mp pavele si bordurii. – In anexele economice nu a prezentat distinct cantitatea de produse pe tipuri de prefabricate din beton,ele fiind calculate in mp.la general, 
neputindu-se distinge care este capacitatea de productie din proiect. - Conform celor descrise la pag.69 din SF –flux tehnologic ”Materia prima ciment,nisip,balast si apa 
pentru obtinerea betonului este introdusa in betoniera –malaxor de ifronist cu ajutorul incarcatorului multifunctional” in fapt se achizitioneaza :Incaracator multifunctional, 
Unitate productie pavele si borduri (pag.172-175 din CF oferte de pret).Proiectul este neviabil asfel acest criteriu de eligibilitate EG2 nu este indeplinit ,proiectul este 
neeligibil. EG-2 Proiectul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.In urma verificarii CF si SF-ului s-au constat urmatoarele: -Nu este asigurat spatiul suficient (hala de 
productie in suprafata de 56,58 mp.) pentru desfasurarea fluxului tehnologic conform cod CAEN 2361.-Nu exista posibilitatea de a se face aprovizionarea cu materii prime si 
materiale in conditiile in care spatiul de acces in hala de productie are o latime de 2,40m,spatiu insuficient pentru a utiliza incarcatorul multifunctional si pentru instalarea 
liniei ”unitate de productie pavele si borduri stationale –UPPH A9P ” care are dimensiunea de 5400x1500x2500,conform utilajelor prevazute a se achizitiona prin proiect 
(ofertele pag.172-175).-Conf. celor precizate la pag.26 din SF ”Cofrajele vor fi confectionate si amplasate in incinta halei deoarece turnarea betonului se va realiza in acest 
spatiu” spatiu din hala de productie de 56,58mp este insuficient pentru uscarea produselor din cofraje,respectiv depozitarea acestora,dupa cum rezulta din prognoza 
veniturilor realizarea a 28 000 mp pavele si bordurii. – In anexele economice nu a prezentat distinct cantitatea de produse pe tipuri de prefabricate din beton,ele fiind 
calculate in mp.la general, neputindu-se distinge care este capacitatea de productie din proiect. - Conform celor descrise la pag.69 din SF –flux tehnologic ”Materia prima 
ciment,nisip,balast si apa pentru obtinerea betonului este introdusa in betoniera –malaxor de ifronist cu ajutorul incarcatorului multifunctional” in fapt se achizitioneaza 
:Incaracator multifunctional, Unitate productie pavele si borduri (pag.172-175 din CF oferte de pret).Proiectul este neviabil asfel acest criteriu de eligibilitate EG2 nu este 
indeplinit ,proiectul este neeligibil.

Page 25 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

104 312 C 01 12 5 02 00314 2012 9 28

CONSTRUIRE CLINICA 
VETERINARA IN COMUNA 
SINTEA MARE JUDETUL 

ARAD

SC 
SPRANCEANA LU 

RANTA SRL
ARAD

Comuna/Oras 
SINTEA MARE Sat 

SINTEA MARE
- - - - - - - - - - 283.320 20.000 198.324 0 84.996 13.650.048

EG1-In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare( Construire clinica veterinara in comuna Sicula, judetul Arad-solicitant SC SERVENTINA 
SRL), in proportie de 99,9%,nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului. Ambele proiete au acelasi elaborator SC GAPA SRL, SC ARHTEKT STUDIO 
SRL.EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, cu referire la spatii propuse supradimensionate comparativ cu 
obiectivul investitiei, achizitii nejustificat de mici in fluxul tehnologic al proiectului (utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in 
valoare de 24.251 euro ce reprezinta 8,44 % din valoarea totala. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze, 
insuficente pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei.EG7-La verificarea surselor de cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de BRD-Ag. 
Pancota se constata ca exista legaturi financiare asupra provenientei banilor in sensul ca suma de 390.100 lei,reprezentand 84.996 euro a fost depusa in data de 
27.09.2013, la BRD-Ag. Pancota, de catre SC SERVENTINA SRl sub forma de imprumut firma pentru cofinantarea proiectului, dupa ce aceasta suma a fost depusa de 
reprezentantul legal in contul SC SERVENTINA SRL pentru cofinantarea proiectului Construire clinica veterinara in comuna Sicula , judetul Arad. Mentionam ca potrivit 
Registru salariati reprezentantul legal Pascu Florin ocupa pe perioada nedeterminata functia de Director general la SC Spranceana lu Ranta SRL.In concluzie circuitul 
banilor s-a intors prin viramente intre aceleasi societati, fluxul platilor fiind invers. La sfarsitul datei de 27.09.2013 , solicitantii nu mai detineau in conturile indicate sumele 
necesare asigurarii cofinantarii. Transferul sumelor intre societati le-a permis sa indeplineasca in mod artificial si temporar criteriul de eligibilitate . Există neconcordanţe 
dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, cu referire la spatii propuse supradimensionate comparativ cu obiectivul investitiei, achizitii 
nejustificat de mici in fluxul tehnologic al proiectului (utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de 24.251 euro ce 
reprezinta 8,44 % din valoarea totala. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze, insuficente pentru a demonstra 
necesitatea si oportunitatea investitiei. Pct.3.1-Informatiile prezentate in cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare nu sunt corecte, nu sunt viabile. Nu au fost 
prezentate bunuri si servicii extrase tiparite din baza de date sau trei oferte pentru bunuri si servicii a caror valoare este mai mare de 15.000 euro si o oferta pentru bunuri si 
servici a caror valoare este mai mare de 10.000 euro. EG7-La verificarea surselor de cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de BRD-Ag. Pancota se 
constata ca exista legaturi financiare asupra provenientei banilor in sensul ca suma de 390.100 lei,reprezentand 84.996 euro a fost depusa in data de 27.09.2013, la BRD-
Ag. Pancota, de catre SC SERVENTINA SRL in contul SC SPRANCEANA LU RANTA , sat Luguzau, comuna Silindia, judetul Arad pentru cofinantarea proiectului 
Construire clinia veterinara in comuna Sintea Mare, judetul Arad. Mentionam ca potrivit Registru salariati reprezentantul legal Pascu Florin ocupa pe perioada nedeterminata 
functia de Director general la SC Spranceana lu Ranta SRL.In concluzie circuitul banilor s-a intors prin viramente intre aceleasi societati, fluxul platilor fiind invers. La 
sfarsitul datei de 27.09.2013 , solicitantii nu mai detineau in conturile indicate sumele necesare asigurarii cofinantarii. Transferul sumelor intre societati le-a permis sa 
indeplineasca in mod artificial si temporar criteriul de eligibilitate . EG1-In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare( Construire clinica veterinara 
in comuna Sicula, judetul Arad-solicitant SC SERVENTINA SRL), in proportie de 99,9%,nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului. Ambele proiete au 
acelasi elaborator SC GAPA SRL, SC ARHTEKT STUDIO SRL.EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, cu 
referire la spatii propuse supradimensionate comparativ cu obiectivul investitiei, achizitii nejustificat de mici in fluxul tehnologic al proiectului (utilajele si echipamentele fara 
montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de 24.251 euro ce reprezinta 8,44 % din valoarea totala. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice 
obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze, insuficente pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei.EG7-La verificarea surselor de cofinantare ale 
proiectului prin extras de cont bancar emis de BRD-Ag. Pancota se constata ca exista legaturi financiare asupra provenientei banilor in sensul ca suma de 390.100 
lei,reprezentand 84.996 euro a fost depusa in data de 27.09.2013, la BRD-Ag. Pancota, de catre SC SERVENTINA SRL in contul SC SPRANCEANA LU RANTA , sat 
Luguzau, comuna Silindia, judetul Arad pentru cofinantarea proiectului Construire clinia veterinara in comuna Sintea Mare, judetul Arad. Mentionam ca potrivit Registru 
salariati reprezentantul legal Pascu Florin ocupa pe perioada nedeterminata functia de Director general la SC Spranceana lu Ranta SRL.In concluzie circuitul banilor s-a 
intors prin viramente intre aceleasi societati, fluxul platilor fiind invers. La sfarsitul datei de 27.09.2013 , solicitantii nu mai detineau in conturile indicate sumele necesare 
asigurarii cofinantarii. Transferul sumelor intre societati le-a permis sa indeplineasca in mod artificial si temporar criteriul de eligibilitate.
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ACHIZIŢIONAREA DE UTILAJE 
PENTRU FILIMON ANIŞOARA-

LILIANA

FILIMON 
ANISOARA-

LILIANA
ARAD

Comuna/Oras 
GURAHONT Sat 

GURAHONT
- - - - - - - - - - 241.300 0 168.910 0 72.390 13.818.958

Prin proiectul depus, solicitantul doreşte achiziţionarea unor utilaje pentru lucrări de pregătire a terenului, respective: autobasculantă, buldoexcavator, placă compactoare, 
cilindru compactor, mai compactor (conf. Cererii de Finanţare depusă initial) sau buldoexcavator, placă compactoare, cilindru compactor, mai compactor (conf. Răspunsului 
la solicitarea de informaţii suplimentare). Conform Cererii de Finanţare:- utilajele dorite a se achiziţiona vor fi amplasate pe o suprafaţă de teren de 250 mp teren pe care 
solicitantul o deţine în loc Gurahont; - valoarea totală a BI este de 302.873 euro din care cheltuială eligibilă 241.300 euro;- utilajele vor fi folosite la realizarea următoarelor 
lucrări: curăţarea amplasamentelor, lucrări de mutare a pământului, lucrări de executare a canalelor de scurgere pentru terenuri, acestea fiind executate cu ajutorul în 
principal a buldoexcavatorului şi a basculantei (pag. 23); - fluxul tehnologic al activităţii se va desfăşura cu ajutorul buldoexcavatorului, autobasculantei, … , (pag. 30); 
autobasculanta este folosită pentru transportul pământului excavat de pe / la amplasament; utilajele menţionate execută în complex lucrări … în vederea pregătirii terenului 
pentru construcţii; un exemplu concludent se poate desfăşura astfel: pământul este încărcat în autobasculantă, ulterior fiind transportat în diverse locaţii ale şantierului sau 
în afara acestuia;- se vor crea 7 noi locuri de muncă, 1 director, 2 soferi autobasculantă, 2 operatori buldoexcavator, 2 operatori utilaje, ce vor lucra în două schimburi a cîte 
8 ore (pag. 26);- atribuţiile directorului: stabileşte obiectivele de dezvoltare a firmei, identifică oportunităţile de afaceri, asigură reţeaua de relaţii necesară dezvoltării activităţii 
firmei, etc.;- atribuţiile şoferilor autobasculantei: vor transporta pământul rezultat în urma lucrărilor de pregătire a terenului; - veniturile prognozate pentru lucrările de 
amenajare a terenului sunt de 240 RON/oră (pag. 27). Aceste venituri sunt prevăzute şi în Prognoza încasărilor şi plăţilor conf. Anexelor C1-C3, într-o singură categorie de 
servicii: lucrări de pregătire a terenului; În urma Solicitării de Informaţii Suplimentare şi a răspunsului aferent, au fost menţionate:- utilajele dorite sunt: buldoexcavator, placă 
compactoare, cilindru compactor, mai compactor, renunţându-se a se achiziţiona autobasculanta; - valoarea totală a BI scade la 136.465 euro din care cheltuială eligibilă 
107.100 euro;- utilajele vor fi folosite la realizarea următoarelor lucrări: curăţarea amplasamentelor, lucrări de mutare a pământului, lucrări de executare a canalelor de 
scurgere pentru terenuri, acestea fiind executate cu ajutorul buldoexcavatorului (pag. 2 din răspunsul la Inf. Suplimentare); - fluxul tehnologic al activităţii se va desfăşura cu 
ajutorul buldoexcavatorului, (pag. 6 din răspunsul la Inf. Suplimentare); buldoexcavatorul este folosit pentru transportul pământului excavat în diverse locaţii ale şantierului 
sau în afara acestuia; - se vor crea 3 noi locuri de muncă, 2 operatori buldoexcavator, 1 operator utilaje, ce vor lucra în două schimburi a cîte 8 ore (pag. 4 din răspunsul la 
Inf. Suplimentare), renunţându-se la postul de director, la posturile de soferi pentru autobasculantă şi la un post de operator utilaj;- atribuţiile operatorilor buldoexcavatorului: 
execută lucrări de pregătire a terenului, săpături, nivelarea şi tasarea solului; cu ajutorul cupei impinge pământul rezultat în urma lucrărilor realizate;- veniturile prognozate 
pentru lucrările de amenajare a terenului sunt de 240 RON/oră (pag. 4 din răspunsul la Inf. Suplimentare). Veniturile prevăzute în Prognoza încasărilor şi plăţilor conf. 
Anexelor C1-C3, sunt cuprinse într-o singură categorie de servicii: lucrări de pregătire a terenului, asemenea Cererii de Finanţare;Ţinând cont de cele de mai sus, se 
constată:- s-a renunţat la achiziţia autobasculantei, parte indispensabilă în procesul tehnologic aşa cum a fost prezentat de către solicitant, fără o justificare prealabilă (s-a 
solicitat conf. Fişei de Solicitare a Informaţiilor Suplimentare nr. 279/19.06.2013: conform G.S. sunt eligibile achiziţionarea de mijloace de transport specializate care se 
încadrează în definiţia mijloacelor de transport specializate din HG 224/2008; refaceţi B.I. şi devizele pe obiect ţinând cont de aceste cerinţe);- fluxul tehnologic al activităţii 
se va desfăşura cu ajutorul buldoexcavatorului, acesta dorindu-se a fi folosit pentru transportul pământului excavat în diverse locaţii ale şantierului sau în afara acestuia, 
atribuţiile şoferilor autobasculantei de a transporta pământul rezultat în urma lucrărilor de pregătire a terenului nefiind preluate/neputând fi preluate de către operatorii 
buldoexcavatorului;- se renunţă la postul de director, deşi atribuţiile acestuia, clar definite în Cererea de Finanţare, nu sunt preluate de alt angajat, lipsind justificarea care a 
condus la această decizie;- nu se justifică păstrarea veniturilor prognozate pentru lucrările de amenajare a terenului de 240 RON/oră, ţinând cont că s-a renunţat la o 
investiţie majoră a proiectului (autobasculanta), aceasta fiind o sursă principală a venitului prognozat prin lucrările pe care le putea executa;- de asemenea, nu se justifică 
păstrarea unui singur post de operator utilaje, ce va lucra în două schimburi a cîte 8 ore; În concluzie, ţinând cont de prevederile metodologiei de aplicat pentru verificarea 
criteriilor de eligibilitate: verificarea viabilitatii economice se va face în baza documentelor 1, 2 … La evaluarea acestui punct se va verifica dacă solictantul a utilizat date 
nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari, de ex.: folosirea unor tarife nejustificate … Totodată se verifică dacă există neconcordanţe dintre cheltuielile 
propuse în SF/MJ în raport cu nevoile reale ale investiţiei. De exemplu: … achizitii nejustificate în fluxul tehnologic al proiectului (utilaje şi echipamente nejustificate din 
punct de vedere al capacităţilor şi sortimentelor propuse prin proiect, … ), etc, considerăm că nu este îndeplinit criteriul de eligibilitate EG 2 Beneficiarul trebuie sa 
demonstreze viabilitatea investitiei.

Page 26 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

106 312 C 01 12 5 02 00285 2012 9 28

INFIINTARE UNITATE DE 
FABRICARE A VARULUI, IN 
COMUNA BELIU, JUDETUL 

ARAD

SC VARPROD 
ALTERNATIV SRL ARAD Comuna/Oras BELIU 

Sat BELIU - - - - - - - - - - 235.200 20.000 199.920 0 35.280 14.018.878

2. 1.2-La acest pct s-a bifat NU deoarece solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F. 2. 1.2-La acest pct s-a bifat NU 
deoarece solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F. EG1-In studiul de fezabilitate al proiectului SC VARPROD 
ALTERNATIV SRL-amplasat in com Beliu, sunt informatii copiate din alte proiecte similare(SC NITROGEN PROD SRL,SC VAUDOU CH SRL, SC USUFRUIT CIM SRL, 
SC UTAKVAR -amplasate in com.Sicula)in proportie de 98,%,nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului. Toate proiectele au acelasi titlu,,Infiintare unitate de 
fabricare a cabonatului de calciu(CACO3), pentru tamponarea ph-ului la terenurile acide si constructii" contin aceleasi informatii, buget indicativ, documentatii tehnico-
economice, aceleasi planse desenate, acceasi indicatori financiari.- Furnizorii solicitantului sunt aceiași la toate cele 5 proiecte, la cap.3.8 sunt prevăzute aceleasi 
utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)cu aceeasi ofertă si valoare.-Terenul destinat investitiei provine prin cumparare de la Stan 
Ionel(deține firma de construcții),Stan Floare-Elena, Hanis Petru, Hanis Codruta-Leontina cu domiciliul in localitatea Agrisu Mic, comuna Hasmas, nr.64.-Terenul in 
suprafata de 250 mp(lotul 4) amplasat in comuna Beliu, judetul Arad, provine prin dezmembrare conform Actului de dezmembrare nr.880/20.09.2012, parcelele fiind 
achiziționate de solicitanti care au depus proiecte pe masura 312 in sesiunea 01/12-28.09.2012(SC VARPROD ALTERNATIV și SC RAISIN INRA -care produc var, și SC 
GIULION PREST,SC ECOLOGIC INVEST MASTER și SC COLORISTIC BLAGA INVEST -produse din beton).-Toate cele 9 proiecte (6- cu producție de var- din care 4 
proiecte amplasate in com.Sicula și anume: SC NITROGEN PROD,SC VAUDOU CH, SC USUFRUIT CIM , UTAKVAR, 2 proiecte in com.Beliu: SC VARPROD 
ALTERNATIV și SC RAISIN INRA și 3 proiecte amplasate in com.Beliu, cu produse din beton -SC GIULION PREST,SC ECOLOGIC INVEST MASTER și SC 
COLORISTIC BLAGA INVEST)au acelasi elaborator SC GAPA SRL, SC ARHTEKT STUDIO SRL. Certificatul de urbanism al proiectului SC VARPROD ALTERNATIV 
reține la regimul juridic al terenului ca proprietar SC ECOLOGIC INVEST MASTER SRL.EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile 
reale ale investitie, cheltuielile cu cap.4.1-constructii si instalatii sunt nejustificat de mici(10.000 euro) in fluxul tehnologic al proiectului proportional cu utilajele si 
echipamentele cu montaj(20.000 euro), utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de (200.900 euro) ce reprezinta 85,5 % 
din valoarea totala a proiectului.Beneficiarul isi propune prin proiect aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)ca si solicitantii 
mentionati. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze ,care conțin generalități, prezentate astfel cu scopul de a fi 
utilizate copy paste și in alte proiecte, insuficente pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei. Terenul aferent constructiei si desfasurarii activitatii prouse prin 
proiect are o suprafata de 250 mp, insuficenta pentru asigurarea derularii si functionarii investitei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. EG7-La verificarea 
surselor de cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de BRD-Ag. Pancota se constata ca exista legaturi financiare asupra provenientei banilor in sensul ca 
suma de 161.175,42 lei,reprezentand aprox.36.000 euro a fost depusa in data de 27.09.2012, de catre SC VAUDOU CH SRL sub forma de imprumut firma pentru 
cofinantarea proiectului. Din analiza extraselor de cont rezultă că aceeasi sumă(161.175,42 lei) este transferata in aceeasi zi(27.09.2012) la proiectele depuse in această 
sesiune ,astfel:suma provine de la SC FALCO BULL SRL care virează suma la SC USUFRUIT CIM SRL si apoi consecutiv la următoarele SC NITROGEN PROD SRL, SC 
UTAKVAR SRL,SC RAISIN INRA SRL, SC VAUDOU CH SRL,SC VARPROD ALTERNATIV SRL .In concluzie circuitul banilor s-a intors prin viramente in aceeasi zi intre 
aceleasi societati, fluxul platilor fiind invers. La sfarsitul datei de 27.09.2013, solicitantii nu mai detineau in conturile indicate sumele necesare asigurarii cofinantarii. 
Transferul sumelor intre societati le-a permis sa indeplineasca in mod artificial si temporar criteriul de eligibilitate.Prin verificarea extraselor de cont la proiectele mentionate 
rezultă că au fost create legaturi financiare intre solicitantii care au proiecte in evaluare determinând astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un 
avantaj care contravene obiectivelor masurii. EG1-In studiul de fezabilitate al proiectului SC VARPROD ALTERNATIV SRL-amplasat in com Beliu, sunt informatii copiate 
din alte proiecte similare(SC NITROGEN PROD SRL,SC VAUDOU CH SRL, SC USUFRUIT CIM SRL, SC UTAKVAR -amplasate in com.Sicula)in proportie de 98,%,nu 
se dovedeste o particularizare la specificul proiectului. Toate proiectele au acelasi titlu,,Infiintare unitate de fabricare a cabonatului de calciu(CACO3), pentru tamponarea ph-
ului la terenurile acide si constructii" contin aceleasi informatii, buget indicativ, documentatii tehnico-economice, aceleasi planse desenate, acceasi indicatori financiari.- 
Furnizorii solicitantului sunt aceiași la toate cele 5 proiecte, la cap.3.8 sunt prevăzute aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)cu 
aceeasi ofertă si valoare.-Terenul destinat investitiei provine prin cumparare de la Stan Ionel(deține firma de construcții),Stan Floare-Elena, Hanis Petru, Hanis Codruta-
Leontina cu domiciliul in localitatea Agrisu Mic, comuna Hasmas, nr.64.-Terenul in suprafata de 250 mp(lotul 4) amplasat in comuna Beliu, judetul Arad, provine prin 
dezmembrare conform Actului de dezmembrare nr.880/20.09.2012, parcelele fiind achiziționate de solicitanti care au depus proiecte pe masura 312 in sesiunea 01/12-
28.09.2012(SC VARPROD ALTERNATIV și SC RAISIN INRA -care produc var, și SC GIULION PREST,SC ECOLOGIC INVEST MASTER și SC COLORISTIC BLAGA 
INVEST -produse din beton) -Toate cele 9 proiecte (6- cu producție de var- din care 4 proiecte amplasate in com Sicula și anume: SC NITROGEN PROD SC VAUDOU

107 312 C 01 12 5 02 00284 2012 9 28

CONSTRUIRE CLINICA 
VETERINARA IN 

LOCALITATEA SICULA, 
JUDETUL ARAD

SC SERVETINA 
SRL ARAD Comuna/Oras 

SICULA Sat SICULA - - - - - - - - - - 283.240 20.000 198.268 0 84.972 14.217.146

EG1-In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare( Construire clinica veterinara in comuna Sintea mare, judetul Arad-solicitant SC La 
Spranceana lu Ranta) , in proportie de 99,9%,nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului. Ambele proiete au acelasi elaborator SC GAPA SRL, SC ARHTEK
STUDIO SRL.EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, cu referire la spatii propuse supradimensionate comparativ 
cu obiectivul investitiei, achizitii nejustificat de mici in fluxul tehnologic al proiectului (utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in 
valoare de 24.251 euro ce reprezinta 8,40 % din valoarea totala. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze, 
insuficente pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei.EG7-La verificarea surselor de cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de BRD-Ag. 
Pancota se constata ca exista legaturi financiare asupra provenientei banilor in sensul ca suma de 390.000 lei,reprezentand 84.972 euro a fost depusa in data de 
27.09.2013,in numerar la BRD-Ag. Pancota, de catre reprezentantul legal Pascu Florin pentru cofinantarea proiectului.In aceeasi zi 27.09.2013, beneficiarul SC 
SERVETINA SRL sat Arneag, comuna Tarnova, judetul Arad, depune si imprumuta cu suma de 390.100 lei, conform extrasului de cont emis de BRD-Ag.Pancota 
societatea SC La Spranceana lu Ranta SRL sat Luguzau, comuna Silindia, judetul Arad, pentru cofinantarea proiectului Construire clinia veterinara in comuna Sintea Mare, 
judetul Arad. Mentionam ca potrivit Registru salariati reprezentantul legal Pascu Florin ocupa pe perioada nedeterminata functia de Director general la SC Spranceana lu 
Ranta SRL.In concluzie circuitul banilor s-a intors prin viramente intre aceleasi societati, fluxul platilor fiind invers. La sfarsitul datei de 27.09.2013 , solicitantii nu mai 
detineau in conturile indicate sumele necesare asigurarii cofinantarii. Transferul sumelor intre societati le-a permis sa indeplineasca in mod artificial si temporar criteriul de 
eligibilitate . Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, cu referire la spatii propuse supradimensionate comparativ cu 
obiectivul investitiei, achizitii nejustificat de mici in fluxul tehnologic al proiectului (utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in 
valoare de 24.251 euro ce reprezinta 8,40 % din valoarea totala. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze, 
insuficente pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei. Pct.3.1-Informatiile prezentate in cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare nu sunt corecte, 
nu sunt viabile. Nu au fost prezentate bunuri si servicii extrase tiparite din baza de date sau trei oferte pentru bunuri si servicii a caror valoare este mai mare de 15.000 euro 
si o oferta pentru bunuri si servici a caror valoare este mai mare de 10.000 euro. La verificarea surselor de cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de 
BRD-Ag. Pancota se constata ca exista legaturi financiare asupra provenientei banilor in sensul ca suma de 390.000 lei,reprezentand 84.972 euro a fost depusa in data de 
27.09.2013,in numerar la BRD-Ag. Pancota, de catre reprezentantul legal Pascu Florin pentru cofinantarea proiectului.In aceeasi zi 27.09.2013, beneficiarul SC 
SERVETINA SRL, depune si imprumuta cu suma de 390.100 lei, conform extrasului de cont emis de BRD-Ag.Pancota societatea SC La Spranceana lu Ranta SRL pentru 
cofinantarea proiectului Construire clinia veterinara in comuna Sintea Mare, judetul Arad. Mentionam ca potrivit Registru salariati reprezentantul legal Pascu Florin ocupa pe 
perioada nedeterminata functia de Director general la SC Spranceana lu Ranta SRL.In concluzie circuitul banilor s-a intors prin viramente intre aceleasi societati, fluxul 
platilor fiind invers. La sfarsitul datei de 27.09.2013 , solicitantii nu mai detineau in conturile indicate sumele necesare asigurarii cofinantarii. Transferul sumelor intre 
societati le-a permis sa indeplineasca in mod artificial si temporar criteriul de eligibilitate. EG1-In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare( 
Construire clinica veterinara in comuna Sintea mare, judetul Arad-solicitant SC La Spranceana lu Ranta) , in proportie de 99,9%,nu se dovedeste o particularizare la 
specificul proiectului. Ambele proiete au acelasi elaborator SC GAPA SRL, SC ARHTEKT STUDIO SRL.EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în 
raport cu nevoile reale ale investitie, cu referire la spatii propuse supradimensionate comparativ cu obiectivul investitiei, achizitii nejustificat de mici in fluxul tehnologic al 
proiectului (utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de 24.251 euro ce reprezinta 8,40 % din valoarea totala. Informatiile 
prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze, insuficente pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei.EG7-La 
verificarea surselor de cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de BRD-Ag. Pancota se constata ca exista legaturi financiare asupra provenientei banilor in 
sensul ca suma de 390.000 lei,reprezentand 84.972 euro a fost depusa in data de 27.09.2013,in numerar la BRD-Ag. Pancota, de catre reprezentantul legal Pascu Florin 
pentru cofinantarea proiectului.In aceeasi zi 27.09.2013, beneficiarul SC SERVETINA SRL, depune si imprumuta cu suma de 390.100 lei, conform extrasului de cont emis 
de BRD-Ag.Pancota societatea SC La Spranceana lu Ranta SRL pentru cofinantarea proiectului Construire clinia veterinara in comuna Sintea Mare, judetul Arad. 
Mentionam ca potrivit Registru salariati reprezentantul legal Pascu Florin ocupa pe perioada nedeterminata functia de Director general la SC Spranceana lu Ranta SRL.In 
concluzie circuitul banilor s-a intors prin viramente intre aceleasi societati, fluxul platilor fiind invers. La sfarsitul datei de 27.09.2013 , solicitantii nu mai detineau in conturile 
indicate sumele necesare asigurarii cofinantarii. Transferul sumelor intre societati le-a permis sa indeplineasca in mod artificial si temporar criteriul de eligibilitate .
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108 312 C 01 12 5 02 00283 2012 9 28

INFIINTARE UNITATEA DE 
FABRICARE A 

CARBONATULUI DE CALCIU 
(CACO3), PENTRU 

TAMPONAREA PH-ULUI LA 
TERENURILE ACIDE SI 

CONSTRUCTII

SC VAUDOU CH 
SRL ARAD Comuna/Oras 

SICULA Sat SICULA - - - - - - - - - - 235.290 19.900 199.996 0 35.294 14.417.142

La pct.2 1.2 am bifat NU deoarece solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F La pct.2 1.2 am bifat NU deoarece 
solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F EG1-In studiul de fezabilitate al proiectului depus de SC VAUDOU CH SRL 
- sunt informatii copiate din alte proiecte similare in proportie de 98,%, (SC NITROGEN PROD, SC USUFRUIT CIM , SC UTAKVAR –toate amplasate in com.Sicula) Nu 
se dovedeste o particularizare la specificul proiectului. Toate proiectele au acelasi titlu,,Infiintare unitate de fabricare a cabonatului de calciu(CACO3), pentru tamponarea ph-
ului la terenurile acide si constructii" contin aceleasi informatii, buget indicativ, documentatii tehnico-economice, aceleasi planse desenate, acceasi indicatori financiari.- 
Furnizorii solicitantului sunt aceiași la toate cele 4 proiecte, la cap.3.8 sunt prevăzute aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)cu 
aceeasi ofertă si valoare.-Terenul destinat investitiei achiziționat de SC VAUDOU CH in suprafață de 2728 mp provine prin cumparare de la SC ZOOSERV 
REPRODUCTION SRL.Același vânzător vinde parcele,egale(2728 mp), limitrofe și altor solicitanți care au depus proiecte pe masura 312 in sesiunea 01/12-28.09.2012 și 
identificați in doc.16- SC NITROGEN PROD SRL, SC USUFRUIT CIM SRL(SC UTAKVAR cumpără teren in suprafată de 1965 mp de la SC DIETRICH JOSEF SRL, 
limitrof celor 3 solicitanți). -Toate cele 4 proiecte amplasate in com.Sicula și anume: SC VAUDOU CH, SC NITROGEN PROD, SC USUFRUIT CIM , UTAKVAR, au 
acelasi elaborator SC GAPA SRL, SC ARHTEKT STUDIO SRL. EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, 
cheltuielile cu cap.4.1-constructii si instalatii sunt nejustificat de mici(10.000 euro) in fluxul tehnologic al proiectului proportional cu utilajele si echipamentele cu 
montaj(20.000 euro), utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de (200.900 euro) ce reprezinta 85,4 % din valoarea tota
a proiectului.Beneficiarul isi propune prin proiect aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)ca si solicitantii mentionati. Informatiile 
prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze ,care conțin generalități, prezentate astfel cu scopul de a fi utilizate copy paste și 
in alte proiecte, insuficente pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei. Terenul aferent constructiei(suprafața construită) este aceeasi la toate cele 4 proiecte-
88,52 mp) este insuficenta pentru desfășurarea activității propusă prin proiect și nu asigura functionarea investitei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. EG7-
La verificarea surselor de cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de BRD-Ag. Pancota se constata ca exista legaturi financiare asupra provenientei 
banilor in sensul ca suma de 161.175,42 lei,reprezentand aprox.36.000 euro a fost depusa in data de 27.09.2012, de catre SC RAISIN INRA SRL sub forma de imprumut 
firma pentru cofinantarea proiectului SC VAUDOU CH SRL. Din analiza extraselor de cont rezultă că aceeasi sumă(161.175,42 lei) este transferata in aceeasi 
zi(27.09.2012) la proiectele depuse in această sesiune ,astfel:suma provine de la SC FALCO BULL SRL care virează suma la SC USUFRUIT CIM SRL si apoi consecutiv 
la următoarele SC NITROGEN PROD SRL, SC UTAKVAR SRL,SC RAISIN INRA SRL, SC VAUDOU CH SRL,SC VARPROD ALTERNATIV SRL .In concluzie circuitul 
banilor s-a intors prin viramente in aceeasi zi intre aceleasi societati, fluxul platilor fiind invers. La sfarsitul datei de 27.09.2012, solicitantii nu mai detineau in conturile 
indicate sumele necesare asigurarii cofinantarii. Transferul sumelor intre societati le-a permis sa indeplineasca in mod artificial si temporar criteriul de eligibilitate.Prin 
verificarea extraselor de cont la proiectele mentionate rezultă că au fost create legaturi financiare intre solicitantii care au proiecte in evaluare determinând astfel conditii 
artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj care contravene obiectivelor masurii. EG1-In studiul de fezabilitate al proiectului depus de SC VAUDOU CH 
SRL - sunt informatii copiate din alte proiecte similare in proportie de 98,%, (SC NITROGEN PROD, SC USUFRUIT CIM , SC UTAKVAR –toate amplasate in com.Sicula) 
Nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului. Toate proiectele au acelasi titlu,,Infiintare unitate de fabricare a cabonatului de calciu(CACO3), pentru tamponarea 
ph-ului la terenurile acide si constructii" contin aceleasi informatii, buget indicativ, documentatii tehnico-economice, aceleasi planse desenate, acceasi indicatori financiari.- 
Furnizorii solicitantului sunt aceiași la toate cele 4 proiecte, la cap.3.8 sunt prevăzute aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)cu 
aceeasi ofertă si valoare.-Terenul destinat investitiei achiziționat de SC VAUDOU CH in suprafață de 2728 mp provine prin cumparare de la SC ZOOSERV 
REPRODUCTION SRL.Același vânzător vinde parcele,egale(2728 mp), limitrofe și altor solicitanți care au depus proiecte pe masura 312 in sesiunea 01/12-28.09.2012 și 
identificați in doc.16- SC NITROGEN PROD SRL, SC USUFRUIT CIM SRL(SC UTAKVAR cumpără teren in suprafată de 1965 mp de la SC DIETRICH JOSEF SRL, 
limitrof celor 3 solicitanți). -Toate cele 4 proiecte amplasate in com.Sicula și anume: SC VAUDOU CH, SC NITROGEN PROD, SC USUFRUIT CIM , UTAKVAR, au 
acelasi elaborator SC GAPA SRL, SC ARHTEKT STUDIO SRL. EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, 
cheltuielile cu cap.4.1-constructii si instalatii sunt nejustificat de mici(10.000 euro) in fluxul tehnologic al proiectului proportional cu utilajele si echipamentele cu 
montaj(20.000 euro), utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de (200.900 euro) ce reprezinta 85,4 % din valoarea tota
a proiectului.Beneficiarul isi propune prin proiect aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)ca si solicitantii mentionati. Informatiile 
prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect sunt informatii confuze care coțin generalități prezentate astfel cu scopul de a fi utilizate copy paste ș
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INFIINTARE UNITATE DE 
FABRICARE B.C.U. IN 

COMUNA ZABRANI, JUDETUL 
ARAD

GAINA CRISTIAN-
ILIUTA ARAD

Comuna/Oras 
ZABRANI Sat 

ZABRANI
- - - - - - - - - - 88.199 7.022 74.969 0 13.230 14.492.111

Pct.1.6-In urma analizarii studiului de fezabilitate prezentat de beneficiar si a descrierilor prezentate in acesta, beneficiarul si-a propus prin proiect si urmatoarea 
activitate:producere paleti prin achizitionarea unui tocator pentru resturi vegetale si o masina de producere peleti. Codul CAEN pentru care se solicita finantare , asa cum 
este prezentat in sectiunea B1.1 este 2361. Activitatile care se pot realiza pe acest cod CAEN , conform clasificarii activitatilor din economia nationala sunt: fabricarea de 
articole fabricate din beton, ciment sau piatra artificiala pentru constructii, fabricarea de componente structurale prefabricate din ciment, beton,sau piatra artificiala pentru 
cladiri si constructii industriale. In concluzie, activitatile de producere peleti propuse a se realiza prin proiect nu se incadreaza in codul CAEN 2361 , cerut la finantare ci in 
ccodul CAEN 1629-Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite. EG1-Amplasamentul terenului destinat 
obiectivului de investitie propus prin proiect este comun cu amplasamentul obiectivului de investitie propus prin proiectul,, Construire baza de agrement in comuna 
Zabrani",reprezentatnt legal Gaina Cristian Iliuta, adica localitatea Zabrani, nr.tarla 44, sola 881, conform planului parcelar depus in documentatiile anexe cererii de 
finantare. Nu este nici o identificare a amplasamentului pe care se va amplasa obiectivul de investitie intre cele 2 proiecte, singura deosebire consta in faptul ca suprafata de 
teren atribuita proiectului pe masura 312 este 1200mp, iar suprafata de teren destinata proiectului pe masura 313 este 26000 mp. Solicitantul a depus la proiect aceleasi 
planse desenate ca la proiectul,,Construire baza de agrement in comuna Zabrani". Drumurile de acces, aleile si parcarile sunt comune la ambele proiecte.EG2-Conform 
prezentarii facute in SF la cap.2.3 nu sunt descrise activitatiile propuse prin proiect in corelare cu obiectivele investitiei. Descrierea obiectivelor urmarite prin proiect nu sunt 
corelate cu obiectivele masurii si nu se precizeaza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei. Obiectivele investitiei sunt prezentate la 
general si nefundamentate, nu este prezentata cantitatea de materie prima folosita,pretul de achizitie si cantitatile de produse finite obtinute precum si consumurile specifice 
pentru obtinerea acestora. Proiectiile economico-financiare nu sunt fundamentate, sunt prezentate ca si sume fixe fara nici o fundamentare reala in functie de tipurile de 
produse care se obtin ca urmare a realizarii investitiei. Productiile si veniturile realizate sunt subevaluate comparativ cu spatiile de productie propuse a se realiza prin 
investitie si cu nr. de angajati(3)din care 1 angajat se ocupa de activitatea de preducere a paletilor. Nu sunt prezentate consumuri specifice de materii prime si 
materiale,pierderi tehnologice,consumuri de energie si apa, cheltuieli cu personalul etc. Din aceste calcule si prezentari nu se poate verifica cresterea viabilitatii 
economice.Cap.2.4- Nu este fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei in zona.Cap.2.5- Nu este fundamentata piata de aprovizionare si desfacere, nu este 
prezentata strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor obinute prin implementarea proiectului. Cheltielile /mp pentru realizarea constructiei fac referire 
la suprafata construita de 638,88 mp nu 293,86 suprafata construita la sol inscrisa la cap. 3.2.1.Cap.3.8 Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu 
nevoile reale ale investitie, spatiile propuse sunt supradimensionate comparativ cu obiectivul investitiei si cu achizitiile propuse in fluxul tehnologic al proiectului. Fluxul 
tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul investitiei nu este coralata cu tipul de utilaje propuse a fi achizitionate si nr. locurilor de munca propuse a fi create(3). 
Cap.4- Nu s-a prezentat un grafic de esalonare a investitiei fizic si valoric. Cap.6- Nu a fost completate datele conform cerintelor din ghidul solicitantului.Doc.11.3- Nu este 
completat conform precizarilor din Legea 346/2004...”in cazul intreprinderilor nou infiintate datele cu privire la numarul mediu de angajati, cifra de afaceri anuala neta si 
activele totale se determina si se declara pe proprie raspundere”.In concluzie la evaluarea proiectului s-a constatat ca solictantul a utilizat date nesustenabile la calculul 
indicatorilor economico-financiari( productii obtinute nerealiste). Totodată s-a constatat ca există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF/MJ în raport cu nevoile re
ale investitiei(spatii propuse supradimensionate comparativ cu productia obtinuta, achizitii nejustificate in fluxul tehnologic al proiectului (utilaje si echipamente nejustificate 
din punct de vedere al capacitatilor si sortimentelor propuse prin proiect.) EG2-Conform prezentarii facute in SF la cap.2.3 nu sunt descrise activitatiile propuse prin proiect 
in corelare cu obiectivele investitiei. Descrierea obiectivelor urmarite prin proiect nu sunt corelate cu obiectivele masurii si nu se precizeaza capacitatea existenta si 
capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei. Obiectivele investitiei sunt prezentate la general si nefundamentate, nu este prezentata cantitatea de materie prima 
folosita,pretul de achizitie si cantitatile de produse finite obtinute precum si consumurile specifice pentru obtinerea acestora. Proiectiile economico-financiare nu sunt 
fundamentate, sunt prezentate ca si sume fixe fara nici o fundamentare reala in functie de tipurile de produse care se obtin ca urmare a realizarii investitiei. Productiile si 
veniturile realizate sunt subevaluate comparativ cu spatiile de productie propuse a se realiza prin investitie si cu nr. de angajati(3)din care 1 angajat se ocupa de activitatea 
de preducere a paletilor. Nu sunt prezentate consumuri specifice de materii prime si materiale,pierderi tehnologice,consumuri de energie si apa, cheltuieli cu personalul etc. 
Din aceste calcule si prezentari nu se poate verifica cresterea viabilitatii economice.Cap.2.4- Nu este fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei in zona.Cap.2.5- 
Nu este fundamentata piata de aprovizionare si desfacere, nu este prezentata strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor obinute prin implementarea 
proiectului. Cheltielile /mp pentru realizarea constructiei fac referire la suprafata construita de 638,88 mp nu 293,86 suprafata construita la sol inscrisa la cap. 3.2.1.Cap.3.8 
Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie spatiile propuse sunt supradimensionate comparativ cu obiectivul investitie
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"DEZVOLTAREA DURABILA A 
SC DAMERMET SRL PRIN 

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 
TEHNOLOGICE 

PERFORMANTE, IN SAT SIAD, 
COMUNA CRAIVA, JUDETUL 

ARAD"

SC DAMERMET 
SRL ARAD Comuna/Oras 

CRAIVA Sat SIAD - - - - - - - - - - 75.100 0 63.835 0 11.265 14.555.946

Solicitanta nu are prevăzut un spațiu adecvat pentru realizarea investiției. Aceasta ar fi trebuit să asigure un spațiu propriuzis pentru activitățile din proiect. Spațiul prezentat 
este mult prea mic, fiind neîncăpător pentru utilajele prevăzute în proiect. Era de dorit construirea unei hale speciale la locație pentru a putea fi viabilă investiția. EG -2 
Deoarece proiectul a fost declarat neeligibil la vizita pe teren, nu se poate calcula viabilitatea investitieiEG-6 Beneficiarul nu a făcut dovada existenţei unui spaţiu adecvat 
pentru realizarea investiţiei Nu se poate calcula viabilitatea economico financiară, proiectul a fost declarat neeligibil la vizita pe teren Solicitanta nu are prevăzut un spațiu 
adecvat pentru realizarea investiției. Aceasta ar fi trebuit să asigure un spațiu propriuzis pentru activitățile din proiect. Spațiul prezentat este mult prea mic, fiind neîncăpător 
pentru utilajele prevăzute în proiect. Era de dorit construirea unei hale speciale la locație pentru a putea fi viabilă investiția. EG -2 Deoarece proiectul a fost declarat neeligibil 
la vizita pe teren, nu se poate calcula viabilitatea investitieiEG-6 Beneficiarul nu a făcut dovada existenţei unui spaţiu adecvat pentru realizarea investiţiei
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“ INFIINTARE UNITATE DE 
FABRICARE A 

CARBONATULUI DE CALCIU 
(CACO3), PENTRU 

TAMPONAREA PH-ULUI LA 
TERENURILE ACIDE SI 

CONSTRUCTII ”

SC NITROGEN 
PROD SRL ARAD Comuna/Oras 

SICULA Sat SICULA - - - - - - - - - - 235.238 19.900 199.952 0 35.286 14.755.898

La pct 2. 1.2 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F. La pct 2. 1.2 s-a bifat NU deoarece 
solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F. EG1-In studiul de fezabilitate al proiectului - sunt informatii copiate din alte 
proiecte similare in proportie de 98,%, (,SC VAUDOU CH SRL, SC USUFRUIT CIM SRL, SC UTAKVAR –toate amplasate in com.Sicula) Nu se dovedeste o 
particularizare la specificul proiectului. Toate proiectele au acelasi titlu,,Infiintare unitate de fabricare a cabonatului de calciu(CACO3), pentru tamponarea ph-ului la 
terenurile acide si constructii" contin aceleasi informatii, buget indicativ, documentatii tehnico-economice, aceleasi planse desenate, acceasi indicatori financiari.- Furnizorii 
solicitantului sunt aceiași la toate cele 4 proiecte, la cap.3.8 sunt prevăzute aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)cu aceeasi 
ofertă si valoare.-Terenul destinat investitiei achiziționat de SC NITROGEN PROD SRL in suprafață de 2728 mp provine prin cumparare de la SC ZOOSEV 
REPRODUCTION SRL.Același proprietar vinde parcele,egale(2728 mp), limitrofe și altor solicitanți care au depus proiecte pe masura 312 in sesiunea 01/12-28.09.2012 și 
identificați in doc.16-SC VAUDOU CH SRL, SC USUFRUIT CIM SRL(SC UTAKVAR cumpără teren in suprafată de 1965 mp de la SC DIETRICH JOSEF SRL, limitrof 
celor 3 solicitanți). -Toate cele 4 proiecte amplasate in com.Sicula și anume: SC NITROGEN PROD,SC VAUDOU CH, SC USUFRUIT CIM , UTAKVAR, au acelasi 
elaborator SC GAPA SRL, SC ARHTEKT STUDIO SRL. EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, cheltuielile cu 
cap.4.1-constructii si instalatii sunt nejustificat de mici(10.000 euro) in fluxul tehnologic al proiectului proportional cu utilajele si echipamentele cu montaj(20.000 euro), 
utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de (200.900 euro) ce reprezinta 85,4 % din valoarea totala a 
proiectului.Beneficiarul isi propune prin proiect aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)ca si solicitantii mentionati. Informatiile 
prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze ,care conțin generalități, prezentate astfel cu scopul de a fi utilizate copy paste și 
in alte proiecte, insuficente pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei. Terenul aferent constructiei(suprafața construită) este aceeasi la toate cele 4 proiecte-
88,52 mp) este insuficenta pentru desfășurarea activității propusă prin proiect și nu asigura functionarea investitei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. EG7-
La verificarea surselor de cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de BRD-Ag. Pancota se constata ca exista legaturi financiare asupra provenientei 
banilor in sensul ca suma de 161.175,42 lei,reprezentand aprox.36.000 euro a fost depusa in data de 27.09.2012, de catre SC USUFRUIT CIM SRL sub forma de 
imprumut firma pentru cofinantarea proiectului SC NITROGEN PROD SRL. Din analiza extraselor de cont rezultă că aceeasi sumă(161.175,42 lei) este transferata in 
aceeasi zi(27.09.2012) la proiectele depuse in această sesiune ,astfel:suma provine de la SC FALCO BULL SRL care virează suma la SC USUFRUIT CIM SRL si apoi 
consecutiv la următoarele SC NITROGEN PROD SRL, SC UTAKVAR SRL,SC RAISIN INRA SRL, SC VAUDOU CH SRL,SC VARPROD ALTERNATIV SRL .In 
concluzie circuitul banilor s-a intors prin viramente in aceeasi zi intre aceleasi societati, fluxul platilor fiind invers. La sfarsitul datei de 27.09.2012, solicitantii nu mai detineau 
in conturile indicate sumele necesare asigurarii cofinantarii. Transferul sumelor intre societati le-a permis sa indeplineasca in mod artificial si temporar criteriul de 
eligibilitate.Prin verificarea extraselor de cont la proiectele mentionate rezultă că au fost create legaturi financiare intre solicitantii care au proiecte in evaluare determinând 
astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj care contravene obiectivelor masurii. EG1-In studiul de fezabilitate al proiectului - sunt informatii 
copiate din alte proiecte similare in proportie de 98,%, (,SC VAUDOU CH SRL, SC USUFRUIT CIM SRL, SC UTAKVAR –toate amplasate in com.Sicula) Nu se dovedeste 
o particularizare la specificul proiectului. Toate proiectele au acelasi titlu,,Infiintare unitate de fabricare a cabonatului de calciu(CACO3), pentru tamponarea ph-ului la 
terenurile acide si constructii" contin aceleasi informatii, buget indicativ, documentatii tehnico-economice, aceleasi planse desenate, acceasi indicatori financiari.- Furnizorii 
solicitantului sunt aceiași la toate cele 4 proiecte, la cap.3.8 sunt prevăzute aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)cu aceeasi 
ofertă si valoare.-Terenul destinat investitiei achiziționat de SC NITROGEN PROD SRL in suprafață de 2728 mp provine prin cumparare de la SC ZOOSEV 
REPRODUCTION SRL.Același proprietar vinde parcele,egale(2728 mp), limitrofe și altor solicitanți care au depus proiecte pe masura 312 in sesiunea 01/12-28.09.2012 și 
identificați in doc.16-SC VAUDOU CH SRL, SC USUFRUIT CIM SRL(SC UTAKVAR cumpără teren in suprafată de 1965 mp de la SC DIETRICH JOSEF SRL, limitrof 
celor 3 solicitanți). -Toate cele 4 proiecte amplasate in com.Sicula și anume: SC NITROGEN PROD,SC VAUDOU CH, SC USUFRUIT CIM , UTAKVAR, au acelasi 
elaborator SC GAPA SRL, SC ARHTEKT STUDIO SRL. EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, cheltuielile cu 
cap.4.1-constructii si instalatii sunt nejustificat de mici(10.000 euro) in fluxul tehnologic al proiectului proportional cu utilajele si echipamentele cu montaj(20.000 euro), 
utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de (200.900 euro) ce reprezinta 85,4 % din valoarea totala a 
proiectului.Beneficiarul isi propune prin proiect aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)ca si solicitantii mentionati. Informatiile 
prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect sunt informatii confuze care coțin generalități prezentate astfel cu scopul de a fi utilizate copy paste ș
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VETERINARA

SC FALCO BULL 
SRL ARAD Comuna/Oras 

ARCHIS Sat ARCHIS - - - - - - - - - - 283.300 20.000 198.310 0 84.990 14.954.208

EG1-In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare( Construire clinica veterinara in comuna Sicula, judetul Arad-solicitant SC SERVENTINA 
SRL), Construire clinica veterinara in comuna Sintea Mare-solicitant SC SPRANCEANA LU RANTA SRL, Construire clinica veterinara in localitatea Iercoseni-Silindia, jud 
Arad-solicitant SC HAIDUCUL PADURILOR VERZI SRL) in proportie de 98,%,nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului. Toate proiectele contin aceleasi 
informatii, buget indicativ si documentatii tehnico-economice, aceleasi planse desenate, acceasi indicatori financiari. Toate cele 4 proiecte au acelasi elaborator SC GAPA 
SRL, SC ARHTEKT STUDIO SRL. EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, spatiile propuse sunt 
supradimensionate comparativ cu obiectivul investitiei, achizitii nejustificat de mici in fluxul tehnologic al proiectului (utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii 
propuse prin proiect sunt in valoare de 24.251 euro ce reprezinta 8,56 % din valoarea totala. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, 
sunt informatii confuze, insuficente pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei.Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. EG7-La verificarea 
surselor de cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de BRD-Ag. Pancota se constata ca exista legaturi financiare asupra provenientei banilor in sensul ca 
suma de 390.000 lei,reprezentand 84.990 euro a fost depusa in data de 27.09.2013, la BRD-Ag. Pancota, de catre SC HAIDUCUL PADURILOR VERZI sub forma de 
imprumut firma pentru cofinantarea proiectului, dupa ce aceasta suma a fost depusa de SC SPRANCEANA LU RANTA SRL in contul SC HAIDUCUL PADURILOR SRL 
SRL pentru cofinantarea proiectului Construire clinica veterinara in comuna Silindia-sat Iercoseni, judetul Arad. In concluzie circuitul banilor s-a intors prin viramente in 
aceeasi zi intre aceleasi societati, fluxul platilor fiind invers. La sfarsitul datei de 27.09.2013, solicitantii nu mai detineau in conturile indicate sumele necesare asigurarii 
cofinantarii. Transferul sumelor intre societati le-a permis sa indeplineasca in mod artificial si temporar criteriul de eligibilitate EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile 
propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, spatiile propuse sunt supradimensionate comparativ cu obiectivul investitiei, achizitii nejustificat de mici in fluxul 
tehnologic al proiectului (utilajele si echipamentele fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de 24.251 euro ce reprezinta 8,56 % din valoarea 
totala. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze, insuficente pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea 
investitiei.Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. La verificarea surselor de cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de BRD-Ag. Pancota se 
constata ca exista legaturi financiare asupra provenientei banilor in sensul ca suma de 390.000 lei,reprezentand 84.990 euro a fost depusa in data de 27.09.2013, la BRD-
Ag. Pancota, de catre SC HAIDUCUL PADURILOR VERZI sub forma de imprumut firma pentru cofinantarea proiectului, dupa ce aceasta suma a fost depusa de SC 
SPRANCEANA LU RANTA SRL in contul SC HAIDUCUL PADURILOR SRL SRL pentru cofinantarea proiectului Construire clinica veterinara in comuna Silindia-sat 
Iercoseni, judetul Arad. In concluzie circuitul banilor s-a intors prin viramente in aceeasi zi intre aceleasi societati, fluxul platilor fiind invers. La sfarsitul datei de 27.09.2013, 
solicitantii nu mai detineau in conturile indicate sumele necesare asigurarii cofinantarii. Transferul sumelor intre societati le-a permis sa indeplineasca in mod artificial si 
temporar criteriul de eligibilitate . EG1-In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare( Construire clinica veterinara in comuna Sicula, judetul Arad-
solicitant SC SERVENTINA SRL), Construire clinica veterinara in comuna Sintea Mare-solicitant SC SPRANCEANA LU RANTA SRL, Construire clinica veterinara in 
localitatea Iercoseni-Silindia, jud Arad-solicitant SC HAIDUCUL PADURILOR VERZI SRL) in proportie de 98,%,nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului. 
Toate proiectele contin aceleasi informatii, buget indicativ si documentatii tehnico-economice, aceleasi planse desenate, acceasi indicatori financiari. Toate cele 4 proiecte 
au acelasi elaborator SC GAPA SRL, SC ARHTEKT STUDIO SRL. EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, 
spatiile propuse sunt supradimensionate comparativ cu obiectivul investitiei, achizitii nejustificat de mici in fluxul tehnologic al proiectului (utilajele si echipamentele fara 
montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de 24.251 euro ce reprezinta 8,56 % din valoarea totala. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice 
obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze, insuficente pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei.Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea 
investitiei. EG7-La verificarea surselor de cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de BRD-Ag. Pancota se constata ca exista legaturi financiare asupra 
provenientei banilor in sensul ca suma de 390.000 lei,reprezentand 84.990 euro a fost depusa in data de 27.09.2013, la BRD-Ag. Pancota, de catre SC HAIDUCUL 
PADURILOR VERZI sub forma de imprumut firma pentru cofinantarea proiectului, dupa ce aceasta suma a fost depusa de SC SPRANCEANA LU RANTA SRL in contul 
SC HAIDUCUL PADURILOR SRL SRL pentru cofinantarea proiectului Construire clinica veterinara in comuna Silindia-sat Iercoseni, judetul Arad. In concluzie circuitul 
banilor s-a intors prin viramente in aceeasi zi intre aceleasi societati, fluxul platilor fiind invers. La sfarsitul datei de 27.09.2013, solicitantii nu mai detineau in conturile 
indicate sumele necesare asigurarii cofinantarii. Transferul sumelor intre societati le-a permis sa indeplineasca in mod artificial si temporar criteriul de eligibilitate.
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113 312 C 01 12 5 02 00276 2012 9 28

“ INFIINTARE UNITATE DE 
FABRICARE A 

CARBONATULUI DE CALCIU 
(CACO3), PENTRU 

TAMPONAREA PH-ULUI LA 
TERENURILE ACIDE SI 

CONSTRUCTII ”

SC UTAKVAR 
SRL ARAD Comuna/Oras 

SICULA Sat SICULA - - - - - - - - - - 235.260 20.100 199.971 0 35.289 15.154.179

1.2- S-a bifat Nu deoarece solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F. 1.2- S-a bifat Nu deoarece solicitantul nu şi-a 
însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F. EG1-In studiul de fezabilitate al proiectului depus de SC UTAKVAR SRL - sunt informatii 
copiate din alte proiecte similare in proportie de 98,%, (SC NITROGEN PROD, SC VAUDOU CH , SC USUFRUIT CIM –toate amplasate in com.Sicula) Nu se dovedeste o 
particularizare la specificul proiectului. Toate proiectele au acelasi titlu,,Infiintare unitate de fabricare a cabonatului de calciu(CACO3), pentru tamponarea ph-ului la 
terenurile acide si constructii" contin aceleasi informatii, buget indicativ, documentatii tehnico-economice, aceleasi planse desenate, acceasi indicatori financiari.- Furnizorii 
solicitantului sunt aceiași la toate cele 4 proiecte, la cap.3.8 sunt prevăzute aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)cu aceeasi 
ofertă si valoare.-Terenul destinat investitiei (lot nr.4)in suprafată de 1965 mp este achiziționat de SC UTAKVAR SRL de la SC DIETRICH JOSEF SRL, limitrof celor 3 
solicitanți- SC NITROGEN PROD, SC VAUDOU CH , SC USUFRUIT CIM-toți cei 4 solicitanți depun proiect pe aceeasi activitate-CAEN-2352-producție de var). -Cele 4 
proiecte amplasate in com.Sicula și anume: SC UTAKVAR SRL, SC VAUDOU CH, SC NITROGEN PROD, SC USUFRUIT CIM , au acelasi elaborator SC GAPA SRL, 
SC ARHTEKT STUDIO SRL. EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, cheltuielile cu cap.4.1-constructii si 
instalatii sunt nejustificat de mici(10.000 euro) in fluxul tehnologic al proiectului proportional cu utilajele si echipamentele cu montaj(20.000 euro), utilajele si echipamentele 
fara montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de (200.900 euro) ce reprezinta 85,4 % din valoarea totala a proiectului.Beneficiarul isi propune prin 
proiect aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)ca si solicitantii mentionati. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice 
obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze ,care conțin generalități, prezentate astfel cu scopul de a fi utilizate copy paste și in alte proiecte, insuficente pentru a 
demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei. Terenul aferent constructiei(suprafața construită) este aceeasi la toate cele 4 proiecte-88,52 mp) este insuficenta pentru 
desfășurarea activității propusă prin proiect și nu asigura functionarea investitei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. EG7-La verificarea surselor de 
cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de BRD-Ag. Pancota se constata ca exista legaturi financiare asupra provenientei banilor in sensul ca suma de 
161.175,42 lei,reprezentand aprox.36.000 euro a fost depusa in data de 27.09.2012, de catre SC NITROGEN PROD SRL sub forma de imprumut firma pentru cofinantarea 
proiectului SC UTAKVAR SRL. Din analiza extraselor de cont rezultă că aceeasi sumă(161.175,42 lei) este transferata in aceeasi zi(27.09.2012) la proiectele depuse in 
această sesiune ,astfel:suma provine de la SC FALCO BULL SRL care virează suma la SC USUFRUIT CIM SRL si apoi consecutiv la următoarele SC NITROGEN PROD 
SRL, SC UTAKVAR SRL,SC RAISIN INRA SRL, SC VAUDOU CH SRL,SC VARPROD ALTERNATIV SRL .In concluzie circuitul banilor s-a intors prin viramente in 
aceeasi zi intre aceleasi societati, fluxul platilor fiind invers. La sfarsitul datei de 27.09.2012, solicitantii nu mai detineau in conturile indicate sumele necesare asigurarii 
cofinantarii. Transferul sumelor intre societati le-a permis sa indeplineasca in mod artificial si temporar criteriul de eligibilitate.Prin verificarea extraselor de cont la proiectele 
mentionate rezultă că au fost create legaturi financiare intre solicitantii care au proiecte in evaluare determinând astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a 
obtine un avantaj care contravene obiectivelor masurii. EG1-In studiul de fezabilitate al proiectului depus de SC UTAKVAR SRL - sunt informatii copiate din alte proiecte 
similare in proportie de 98,%, (SC NITROGEN PROD, SC VAUDOU CH , SC USUFRUIT CIM –toate amplasate in com.Sicula) Nu se dovedeste o particularizare la 
specificul proiectului. Toate proiectele au acelasi titlu,,Infiintare unitate de fabricare a cabonatului de calciu(CACO3), pentru tamponarea ph-ului la terenurile acide si 
constructii" contin aceleasi informatii, buget indicativ, documentatii tehnico-economice, aceleasi planse desenate, acceasi indicatori financiari.- Furnizorii solicitantului sunt 
aceiași la toate cele 4 proiecte, la cap.3.8 sunt prevăzute aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)cu aceeasi ofertă si valoare.-
Terenul destinat investitiei (lot nr.4)in suprafată de 1965 mp este achiziționat de SC UTAKVAR SRL de la SC DIETRICH JOSEF SRL, limitrof celor 3 solicitanți- SC 
NITROGEN PROD, SC VAUDOU CH , SC USUFRUIT CIM-toți cei 4 solicitanți depun proiect pe aceeasi activitate-CAEN-2352-producție de var). -Cele 4 proiecte 
amplasate in com.Sicula și anume: SC UTAKVAR SRL, SC VAUDOU CH, SC NITROGEN PROD, SC USUFRUIT CIM , au acelasi elaborator SC GAPA SRL, SC 
ARHTEKT STUDIO SRL. EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, cheltuielile cu cap.4.1-constructii si instalatii 
sunt nejustificat de mici(10.000 euro) in fluxul tehnologic al proiectului proportional cu utilajele si echipamentele cu montaj(20.000 euro), utilajele si echipamentele fara 
montaj specifice activitatii propuse prin proiect sunt in valoare de (200.900 euro) ce reprezinta 85,4 % din valoarea totala a proiectului.Beneficiarul isi propune prin proiect 
aceleasi utilaje(incărcător multifunctional si autocamion specializat producere var)ca si solicitantii mentionati. Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului 
propus prin proiect, sunt informatii confuze ,care conțin generalități, prezentate astfel cu scopul de a fi utilizate copy paste și in alte proiecte, insuficente pentru a demonstra 
necesitatea si oportunitatea investitiei. Terenul aferent constructiei(suprafața construită) este aceeasi la toate cele 4 proiecte-88,52 mp) este insuficenta pentru desfășurarea 
activității propusă prin proiect și nu asigura functionarea investitei Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei EG7-La verificarea surselor de cofinantare

114 312 C 01 12 5 02 00290 2012 9 28 CONSTRUIRE CENTRU 
MEDICAL

SC SPA 
WELLNESS 

BEAUTY SRL
ARAD

Comuna/Oras 
VLADIMIRESCU Sat 

VLADIMIRESCU
- - - - - - - - - - 284.060 20.000 198.842 0 85.218 15.353.021

Codurile CAEN 8621, 8622 inscrise in cererea de finantare si ORC nu corespund activitatii pentru care se solicita finantarea, prezentata in studiul de fezabilitate. Activitatile 
propuse prin proiect(combaterea problemelor tesutului conjunctiv, a celulitei,remodelarea corporala,combaterea efectelor imbatranirii la nivelul epidermei, tonifierea 
musculara, estomparea cicatricelor, efecte de relaxare) nu fac obiectul activitatii codurilor CAEN mentionate in cererea de finantare, ci fac obiectul activitatii codului CAEN 
9604-Activitati de intretinere corporala si 9602-Coafura si activitati de infrumusetare, conform si informatiilor precizate in Studiul de fezabilitate-cap.2.3-centrul medical,, va
un centru de infrumusetare'' EG2-Proiectul nu este viabil economico-financiar. Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, 
spatiile propuse sunt supradimensionate comparativ cu obiectivul investitiei(Receptia si loc de asteptare pentru pacienti=57,16 mp, vestiar=21,32 mp, sala tratament drenaj 
limfatic si tesuturi subcutanate= 33,87 mp, grup sanitar= 9,74 mp, scara pentru circulatie=15,34 mp, balcoane etaj=40,96 mp).Informatiile prezentate in SF nu sunt 
specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze,copiate din mai multe proiecte, informatii insuficente pentru a demonstra necesitatea si oportunitatea 
investitiei. In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare, nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului, in sensul ca se fac referiri la 
alte proiecte(localitatea de amplasare Dumbravita, implementarea proiectului va conduce la aparitia unor noi servicii pediatrice, pentru activitatea din proiect se angajeaza 3 
asistenti veterinari, desi profilul proiectului este centru medical. EG2-Proiectul nu este viabil economico-financiar. Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în 
raport cu nevoile reale ale investitie, spatiile propuse sunt supradimensionate si nejustificate in raport cu cu obiectivul investitiei(Receptia si loc de asteptare pentru 
pacienti=57,16 mp, vestiar=21,32 mp, sala tratament drenaj limfatic si tesuturi subcutanate= 33,87 mp, grup sanitar= 9,74 mp, scara pentru circulatie=15,34 mp, balcoane 
etaj=40,96 mp).Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze,copiate din mai multe proiecte insuficente pentru a 
demonstra necesitatea si oportunitatea investitiei. Proiectul nu îndeplineşte toate criteriile generale de eligibilitate impuse de fisa tehnica a masurii 312 dupa cum 
urmeaza:1.Codurile CAEN 8621, 8622 inscrise in cererea de finantare si ORC nu corespund activitatii pentru care se solicita finantarea, prezentata in studiul de fezabilitate. 
Activitatile propuse prin proiect(combaterea problemelor tesutului conjunctiv, a celulitei,remodelarea corporala,combaterea efectelor imbatranirii la nivelul epidermei, 
tonifierea musculara, estomparea cicatricelor, efecte de relaxare) nu fac obiectul activitatii codurilor CAEN mentionate in cererea de finantare, ci fac obiectul activitatii 
codului CAEN 9604-Activitati de intretinere corporala si 9602-Coafura si activitati de infrumusetare, conform si informatiilor precizate in Studiul de fezabilitate-cap.2.3-
centrul medical,, va fi un centru de infrumusetare''. 2.EG2-Proiectul nu este viabil economico-financiar. Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu 
nevoile reale ale investitie, spatiile propuse sunt supradimensionate si nejustificate in raport cu cu obiectivul investitiei(Receptia si loc de asteptare pentru pacienti=57,16 
mp, vestiar=21,32 mp, sala tratament drenaj limfatic si tesuturi subcutanate= 33,87 mp, grup sanitar= 9,74 mp, scara pentru circulatie=15,34 mp, balcoane etaj=40,96 
mp).Informatiile prezentate in SF nu sunt specifice obiectivului propus prin proiect, sunt informatii confuze,copiate din mai multe proiecte insuficente pentru a demonstra 
necesitatea si oportunitatea investitiei. In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare, nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului, in 
sensul ca se fac referiri la alte proiecte(localitatea de amplasare Dumbravita, implementarea proiectului va conduce la aparitia unor noi servicii pediatrice, pentru activitatea 
din proiect se angajeaza 3 asistenti veterinari, desi profilul proiectului este centru medical.

115 312 C 01 12 5 02 00274 2012 9 28 SALON DE INFRUMUSETARE 
P+M  

COHAN 
TEODORA 

BIANCA
ARAD Comuna/Oras SIRIA 

Sat SIRIA - - - - - - - - - - 285.301 22.400 199.711 0 85.590 15.552.732

solicitantul nu a declarat corect codurile CAEN pentru care solicita finantare, respectiv codurile CAEN 9604 si 9602 .Prin proiect solicitantul si-a prevazut urmatoarele 
activitati:- Coafura, cosmetica, activitati specifice codului CAEN 9602,- Activitati ale saloanelor de masaj si 2 piscine, una interioara si una exterioara cladirii, piscine cu 
hidromasaj, activitati specifice codului CAEN 9604.Solicitantul a declarat in cap. B 1.1 al cererii de finantare si in declarataia pe proprie raspundere privind deschiderea 
punctului de lucru in mediul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare, doar codul CAEN 9604- aferent activitatilor de intretinere corporala. EG 2- 
proiectul nu respecta acest criteriu de eligibilitate din urmatoarele considerente:- in urma analizarii descrierilor din studiu de fezabilitate s-au constatat existenta unor 
neconcordante privind cheltuielile propuse in SF in raport cu nevoile reale ale investitiei, astfel s-au prevazut spatii pentru 2 cabinete de cosmetica si 2 cabinete de 
manichiura pedichiura, in conditiile in care solicitantul nu a solicitat la finantare si nu a declarat in doc.11.2 Codul CAEN 9602.De asemenea, in urma analizarii liste privind 
achizitia echipamentelor , utilajelor si dotarilor necesare pentru functuionarea investitiei- cap. 3.8 din SF, nu s-au regasit cheltuieli privind achizitia de echipamente specifice 
acestor tipuri de activitati ( coafura , manichiura si cosmetica).locurile de munca nou create pentru activitatea propusa prin proiect sunt:director, maseur, receptioner, 
reflexoterapeut, supraveghetor piscina, femei de serviciu, toate aceste locuri de munca fiind specifice doar pentru activitatea de intretinere corporala.Pentru activitatile de 
coafura si alte activitati de infrumusetare- cod CAEN 9602, nu s-a prevazut angajarea personalului calificat in acest sens: coafeza, manichiurista, cosmeticiana.- In cadrul 
ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare- cap. III din SF s-au prevazut venituri din urmatoarele activitati:- intrare sauna umeda- intrare sauna uscata- 5 
tipuri de ritualuri SPA.- Pentru primele 2 tipuri de venituri nu s-au regasit in SF existenta acestor spatii pentru sauna si de asemenea nici cheltuieli cu achizitia celor 2 
saune. Iar restul de activitati sunt specifice codului CAEN 9604- activitati de intretinere corporala. - In cadrul ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare- 
cap. III din SF s-au prevazut venituri din urmatoarele activitati:- intrare sauna umeda- intrare sauna uscata- 5 tipuri de ritualuri SPA.Pentru primele 2 tipuri de venituri nu s-
au regasit in SF existenta acestor spatii pentru sauna si de asemenea nici cheltuieli cu achizitia celor 2 saune. Iar restul de activitati sunt specifice codului CAEN 9604- 
activitati de intretinere corporala.nu s-au prevazut nici un venit din activitatile aferente codului CAEN 9602- coafura si alte activitati de infrumusetare ( coafura, manicgiura, 
pedichiura, cosmetica) informatiile din bugetul indicativ nu sunt corecte, deoarece sunt cuprinse cheltuieli cu activitati specifice codului CAEN 9602, cod pentru care nu s-a 
cerut finantare nefiind inscris ila pct. B 1.1. din CF , cap. 1.3 din SF si declaratia pe proprie raspundere privind deschiderea punctului de lucru pentru activitatea solicitatata 
la finantare. s-a prezentat o singura oferta pentru bunuri care nu sunt cuprinse in bugetul indicativ,
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116 312 C 01 12 5 02 00268 2012 9 28

“INFIINTARE UNITATE DE 
FABRICARE A PRODUSELOR 

DIN BETON PENTRU 
CONSTRUCTII”

STURZA ANCUTA ARAD Comuna/Oras 
ARCHIS Sat ARCHIS - - - - - - - - - - 235.279 20.000 199.987 0 35.292 15.752.719

EG1-In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare( Infiintare unitate de fabricare BCU in comuna Zabrani, judetul Arad-solicitant Gaina Criostian 
Iliuta),nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului. Ambele proiecte au acelasi elaborator SC GAPA SRL, SC ARHITEKT STUDIO SRL. EG2-Conform 
prezentarii facute in SF la cap.2.3 nu sunt descrise activitatiile propuse prin proiect in corelare cu obiectivele investitiei. Descrierea obiectivelor urmarite prin proiect nu sunt 
corelate cu obiectivele masurii si nu se precizeaza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei. Obiectivele investitiei sunt prezentate la 
general si nefundamentate, nu este prezentata cantitatea de materie prima folosita,pretul de achizitie si cantitatile de produse finite obtinute precum si consumurile specifice 
pentru obtinerea acestora. Proiectiile economico-financiare nu sunt fundamentate, sunt prezentate ca si sume fixe fara nici o fundamentare reala in functie de tipurile de 
produse care se obtin ca urmare a realizarii investitiei. Productiile si veniturile realizate sunt subevaluate comparativ cu spatiile de productie propuse a se realiza prin 
investitie si cu nr. de angajati(8). Nu sunt prezentate consumuri specifice de materii prime si materiale,pierderi tehnologice,consumuri de energie si apa, cheltuieli cu 
personalul etc. Din aceste calcule si prezentari nu se poate verifica cresterea viabilitatii economice. Preturile folosite la calculul cheltuielor din BVC sunt subestimate 
.Cap.2.4- Nu este fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei, desi achizitiile de utilaje/echipamente tehnplogice constau in betoniere, roabe si transpalet pentru a 
realiza productia estimata de 30.000 mp. pavele/an,in informatiile prezentate de solicitant in SFse spune ca ,, procesul tehnologic va fi efectuat cu echipament de inalta 
calitate, utilizand cele mai eficente solutii tehnice, operarea corespunzatoare acestor dispozitive contribuind la protectia mediului. Linia tehnologica moderna, pe care 
solicitantul ova achizitiona in cadrul acestui proiect, va reduce consumul de energie cu 30% in comparatie cu liniile traditionale". Cap.2.5- Nu este fundamentata piata de 
aprovizionare si desfacere, nu este prezentata strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor obinute prin implementarea proiectului. Cap.3.8 Există 
neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, spatiile propuse sunt supradimensionate comparativ cu obiectivul investitiei si cu 
achizitiile propuse in fluxul tehnologic al proiectului. Fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul investitiei nu este coralata cu tipul de utilaje propuse a fi 
achizitionate si nr. locurilor de munca propuse a fi create(8). Solicitantul nu a prezentat o oferta pentru bunuri( betoniere, roabe, transpaleti, panouri solare) si servicii a caror 
valoare este mai mica sau egala de 15000 Euro.Cap.4- Nu s-a prezentat un grafic de esalonare a investitiei fizic si valoric. In concluzie la evaluarea proiectului s-a constatat 
ca solictantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari( productii obtinute nerealiste). Totodată s-a constatat ca există neconcordanţe dintre 
cheltuielile propuse in SF/MJ în raport cu nevoile reale ale investitiei(spatii propuse supradimensionate comparativ cu productia obtinuta, achizitii nejustificate in fluxul 
tehnologic al proiectului (utilaje si echipamente nejustificate din punct de vedere al capacitatilor si sortimentelor propuse prin proiect,,betoniere , roabe, pentru a realiza un 
flux tehnologic la un inalt nivel calitativ").Nu se justifica spatiile propuse cu atelierul de reparatii-21,81 mp, sala de mese -25,93 mp(in conditiile in care sunt 8 angajati), 
oficiu -11,30 mp, arhiva-14,75 mp, birou-17,55 mp, receptie si magazin de sfacere- 70,50 mp, in conditiile in care conform Ghidului solicitantului pe Masura 312 ,, sunt 
permise puncte de desfacere numai in dezvoltarea de activitati mestesugaresti"Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei propusa ,,Infiintare unitate de fabricare a 
produselor din beton pentru constructii" in localitatea Archis, judetul Arad. EG2-Conform prezentarii facute in SF la cap.2.3 nu sunt descrise activitatiile propuse prin proiect 
in corelare cu obiectivele investitiei. Descrierea obiectivelor urmarite prin proiect nu sunt corelate cu obiectivele masurii si nu se precizeaza capacitatea existenta si 
capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei. Obiectivele investitiei sunt prezentate la general si nefundamentate, nu este prezentata cantitatea de materie prima 
folosita,pretul de achizitie si cantitatile de produse finite obtinute precum si consumurile specifice pentru obtinerea acestora. Proiectiile economico-financiare nu sunt 
fundamentate, sunt prezentate ca si sume fixe fara nici o fundamentare reala in functie de tipurile de produse care se obtin ca urmare a realizarii investitiei. Productiile si 
veniturile realizate sunt subevaluate comparativ cu spatiile de productie propuse a se realiza prin investitie si cu nr. de angajati(8). Nu sunt prezentate consumuri specifice 
de materii prime si materiale,pierderi tehnologice,consumuri de energie si apa, cheltuieli cu personalul etc. Din aceste calcule si prezentari nu se poate verifica cresterea 
viabilitatii economice. Preturile folosite la calculul cheltuielor din BVC sunt subestimate .Cap.2.4- Nu este fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei, desi 
achizitiile de utilaje/echipamente tehnplogice constau in betoniere, roabe si transpalet pentru a realiza productia estimata de 30.000 mp. pavele/an,in informatiile prezentate 
de solicitant in SF se spune ca ,, procesul tehnologic va fi efectuat cu echipament de inalta calitate, utilizand cele mai eficente solutii tehnice, operarea corespunzatoare 
acestor dispozitive contribuind la protectia mediului. Linia tehnologica moderna, pe care solicitantul o va achizitiona in cadrul acestui proiect, va reduce consumul de energ
cu 30% in comparatie cu liniile traditionale". Cap.2.5- Nu este fundamentata piata de aprovizionare si desfacere, nu este prezentata strategia de piata ce va fi aplicata pentru 
valorificarea produselor obinute prin implementarea proiectului. Cap.3.8 Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, 
spatiile propuse sunt supradimensionate comparativ cu obiectivul investitiei si cu achizitiile propuse in fluxul tehnologic al proiectului. Fluxul tehnologic, activitatea si 
tehnologia aplicata in cadrul investitiei nu este corelata cu tipul de utilaje propuse a fi achizitionate si nr locurilor de munca propuse a fi create(8) Solicitantul nu a prezent

117 312 M 01 12 5 02 00269 2012 9 28
ACHIZITIE DE APARATURA SI 
UTILAJE SPECIALIZATE DE 

CATRE MAGER ILEANA
MAGER ILEANA ARAD

Comuna/Oras 
FRUMUSENI Sat 

ALUNIS
- - - - - - - - - - 116.387 0 98.928 0 17.459 15.851.647

Pct.1.1 si pct.1.2 ,, NU'' : Solicitantul Mager Ileana a depus proiect pe CAEN 1623 -Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii ;aceasta clasa 
include fabricarea de usi si ferestre. In urma verificarilor in RECOM solicitantul Mager Ileana a fost gasit asociat cu 50% parti sociale in MAGER DESIGN SRL care are 
activitati autorizate :CAEN 3614-productia altor tipuri de mobilier ,CAEN 3611,3612,3613 si mai este asociat cu 50% parti sociale in WOODTHINK SRL care are activitati 
autorizate :CAEN 3109-fabricarea de mobila n.c.a.;rezulta ca Mager Ileana si cele doua intreprinderi MAGER DESIGN SRL ,WOODTHINK SRL sunt intreprinderi 
legateSolicitantul a declarat in doc. 11.3 ,anexa 4.1 ca este intreprindere autonoma Pct.1.1 si pct.1.2 ,, NU'' : Solicitantul Mager Ileana a depus proiect pe CAEN 1623 -
Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii ;aceasta clasa include fabricarea de usi si ferestre. In urma verificarilor in RECOM solicitantul Mager 
Ileana a fost gasit asociat cu 50% parti sociale in MAGER DESIGN SRL care are activitati autorizate :CAEN 3614-productia altor tipuri de mobilier ,CAEN 3611,3612,3613 
si mai este asociat cu 50% parti sociale in WOODTHINK SRL care are activitati autorizate :CAEN 3109-fabricarea de mobila n.c.a.;rezulta ca Mager Ileana si cele doua 
intreprinderi MAGER DESIGN SRL ,WOODTHINK SRL sunt intreprinderi legate prin intermediul persoanelor fizice, acţionar majoritar şi desfăşoară activitatea pe aceeşi 
piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente.Solicitantul nu a declarat corect statutul întreprinderii în doc.11.3. Pct.1.1 si pct.1.2 ,, NU'' : Solicitantul Mager Ileana a depus proiect 
pe CAEN 1623 -Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii ;aceasta clasa include fabricarea de usi si ferestre. In urma verificarilor in RECOM 
solicitantul Mager Ileana a fost gasit asociat cu 50% parti sociale in MAGER DESIGN SRL care are activitati autorizate :CAEN 3614-productia altor tipuri de mobilier ,CAE
3611,3612,3613 si mai este asociat cu 50% parti sociale in WOODTHINK SRL care are activitati autorizate :CAEN 3109-fabricarea de mobila n.c.a.;rezulta ca Mager Ilean
si cele doua intreprinderi MAGER DESIGN SRL ,WOODTHINK SRL sunt intreprinderi legateSolicitantul a declarat in doc. 11.3 ,anexa 4.1 ca este intreprindere autonoma 
Pct.1.1 si pct.1.2 ,, NU'' : Solicitantul Mager Ileana a depus proiect pe CAEN 1623 -Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii ;aceasta clasa 
include fabricarea de usi si ferestre. In urma verificarilor in RECOM solicitantul Mager Ileana a fost gasit asociat cu 50% parti sociale in MAGER DESIGN SRL care are 
activitati autorizate :CAEN 3614-productia altor tipuri de mobilier ,CAEN 3611,3612,3613 si mai este asociat cu 50% parti sociale in WOODTHINK SRL care are activitati 
autorizate :CAEN 3109-fabricarea de mobila n.c.a.;rezulta ca Mager Ileana si cele doua intreprinderi MAGER DESIGN SRL ,WOODTHINK SRL sunt intreprinderi legate 
prin intermediul persoanelor fizice, acţionar majoritar şi desfăşoară activitatea pe aceeşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente.Solicitantul nu a declarat corect statutul 
întreprinderii în doc.11.3.

118 312 M 01 12 5 02 00271 2012 9 28

ACHIZITIONARE UTILAJ 
MOBIL PENTRU BRICHETARE 

PAIE DE CATRE PALYOV 
ANGELA

PALYOV ANGELA-
MARIA ARAD

Comuna/Oras 
PEREGU MARE Sat 

PEREGU MARE
- - - - - - - - - - 232.400 0 197.540 0 34.860 16.049.187

Nu respecta criteriul EG2 avand in vedere urmatoarele:- solicitantul a prevăzut achizitia unei prese pentru balotat paie, care nu este eligibilă în cadrul codului CAEN 1629; 
de asemenea nu a fost prevăzută achiziţia unui utilaj necesar tractării şi a unui trailer;- în lipsa unor spaţii necesare pentru desfăşurarea activităţii (spaţii depozitare materie 
primă şi produse finite) şi a unor utilaje necesare (mijloc de transport instalaţia de peletat) aferente investiţiei propuse, solicitantul nu poate demonstra viabilitatea investiţiei;- 
nu s-au prezentat ipotezele pentru întocmirea previziunilor de venituri şi cheltuieli: cantitate de materie primă (paie) necesară pentru producţia previzionată de 800 
t/an;suprafata (ha) de teren necesară pentru asigurarea necesarului de materie primă – paie, resturi vegetale; consumul /ha combustibil pentru asigurarea necesarului de 
materie primă si transport; alte cheltuieli materiale; Ofertele atasate sunt incomplete si cu diferente majore privind numarul utilajelor ce se vor achizitiona. Prin proiectul 
depus, solicitantul Palyov Angela-Maria doreşte achiziţionarea unor utilaje mobile de brichetat paie, respectiv: presa de brichetat paie, tocător baloţi, masă pentru încărcat 
baloţi, buncăr pentru paiele tocate, panou electric de comandă, încărcător frontal şi presă pentru balotat paie. Conform Cererii de Finanţare:- utilajele propuse a se 
achiziţiona (presa brichetat, container paie tocate, tocător cu motor electric, masă transport baloţi, platformă transport, prelate, tablou electric, generator electric) vor fi 
amplasate pe o suprafaţă de teren de 50 mp teren pe care solicitantul il deţine în loc Peregu Mare alături de o cameră cu suprafaţa de 15 mp, conform Contractului de 
Comodat nr. 331/26.09.2012; - valoarea totală a BI este de 288.176 euro din care cheltuială eligibilă 232.400 euro;- prin proiect se doreşte achiziţionarea unei instalaţii 
mobile de producţie brichete (CAEN 1629) şi folosirea acestora atât la sediul firmei cât şi în câmp, la realizarea următoarelor lucrări: balotarea paielor în baloţi, pregătirea 
paielor prin amestecare şi mărunţire în două etape (100-200 mm, 10-20 mm), brichetare, ambalare trecând prin procesele de balotare, mărunţire, adăugare de cretă sau 
lignin după caz şi presare (pag. 4, 14 din MJ);- conform prezentării fluxului tehnologic de către solicitant rezultă că este foarte important ca balotii sa fie depozitaţi sub un 
acoperis pentru a fi protejaţi de ploaie pentru a menţine conţinutul de umiditate în domeniul 10-15% (cel puţin atunci când activitatea se doreşte a se desfăşoară la sediul 
firmei, pag. 14 MJ).Se constată următoarele:- conform fluxului tehnologic prezentat, sunt necesare spaţii de depozitare atât pentru materia primă cât şi pentru produsul finit 
(pag. 12 MJ, estimări privind forţa de muncă ocupată: se justifică angajarea a 2 operatori produs finit pentru ambalarea şi manipularea în vederea depozitării şi valorificării 
ulterioare); - instalaţia montată pe o platformă mobilă necesită un mijloc de transport care nu este prevăzut prin proiect (situaţie existentă şi în cazul presei de balotat, 
nemenţionându-se modul în care acest utilaj va putea fi folosit fără un tractor; totodată nici achiziţia presei de balotat paie nu este cheltuială eligibilă pentru codul CAEN 
1629);- nu se justifică valoarea de 11.000 euro aferentă consultanţei întrucât s-au găsit informaţii copiate din alt proiect, înregistrat cu nr. F312M011250200266 (SC 
RENEVENG SRL);- ofertele ataşate sunt incomplete şi cu diferenţe majore privind numărul utilajelor ce se vor achiziţiona.În concluzie:- solicitantul a prevăzut achizitia unei 
prese pentru balotat paie, care nu este eligibilă în cadrul codului CAEN 1629; de asemenea nu a fost prevăzută achiziţia unui utilaj necesar tractării şi a unui trailer;- în lipsa 
unor spaţii necesare pentru desfăşurarea activităţii (spaţii depozitare materie primă şi produse finite) şi a unor utilaje necesare (mijloc de transport instalaţia de peletat) 
aferente investiţiei propuse, solicitantul nu poate demonstra viabilitatea investiţiei;- nu s-au prezentat ipotezele pentru întocmirea previziunilor de venituri şi cheltuieli: 
cantitate de materie primă (paie) necesară pentru producţia previzionată de 800 t/an;suprafata (ha) de teren necesară pentru asigurarea necesarului de materie primă – p
resturi vegetale; consumul /ha combustibil pentru asigurarea necesarului de materie primă si transport; alte cheltuieli materiale; Avand în vedere acestea, Cererea de 
Finanţare nu îndeplineşte criteriul de eligibilitate EG2.
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119 312 C 01 12 5 02 00311 2012 9 28
ACHIZIŢIONARE LINIE DE 

FABRICAT PELEŢI DE CĂTRE 
LEAC FELICIA

LEAC FELICIA ARAD
Comuna/Oras 
SAVARSIN Sat 

SAVARSIN
- - - - - - - - - - 235.250 13.250 199.962 0 35.288 16.249.149

EG1-In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare( SC CARGO PALET VEGETAL SRL, Comuna Peregu Mare, jud.Arad, in proportie de 
100,%,nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului. Ambele proiecte contin aceleasi informatii, buget indicativ, documentatii tehnico-economice, indicatori 
financiari. Furnizorii solicitantului sunt aceiași la cele 2 proiecte, la cap.3.8 sunt prevăzute aceleasi utilaje( Instalatie producere peleti din resturi vegetale, Sistem de panouri 
fotovoltaice)cu aceeasi ofertă si valoare. Cele 2 proiete au acelasi elaborator SC VERA CAUSA SRL Arad, judetul Arad.EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile 
propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, beneficiarul nu a prevazut in documentatiile tehnico-economice, bugetul indicativ cheltuieli cu cap.4.1 constructii si 
instalatii, constrtuctii pentru modernizarea halei existente.Solicitantul a prevazut prin proiect numai utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj. Utilajele 
propuse investitiei si tehnologia aplicata presupune o compartimentare a spatiilor destinate activitatii propuse. Proiectul nu contine informatii si piese desenate cu referire la 
caracteristicile principale ale constructiei data in folosinta(hala de productie), structura constructiva, instalatii aferente constructiilor, situatia existenta a utilitatilor si analiza 
acestora. Solicitantul descrie aceste capitole cu informatiile,, Nu este cazul, nu se vor efectua lucrari de modernizare a constructiilor existente". In Raportul asupra verificarii 
pe teren nr.190/22.05.2013 intocmit de expertii OJPDRP Arad cu ocazia verificarii pe teren se descrie situatia existenta la momentul vizitei pe teren astfel:,, Cladirea este 
deteriorata si improprie pentru investitiile propuse prin proiect, respectiv amplasarea unei linii pentru producerea peletilor a carei dimensiuni nu a putut fi determinata 
deoarece beneficiarul nu a descris in cadrul Studiului de fezabilitate caraceristicele tehnice minimale si nu a depus oferta sau extras din baza de date pentru utilajele 
prevazute prin proiect. Deoarece proiectul presupune lucrari de constructii- montaj, la vizita pe teren s-a solicitat Raportul de expertiza tehnica asupra cladirii, conform pct.7 
din Fisa de verificare pe teren, document care nu a fost prezentat de beneficiar. In concluzie, in urma vizitei pe teren cladirea in care se propune sa se faca investitia este 
necorespunzatoare". Avand in vedere Concluziile expertilor OJPDRP Arad, cu referire la starea constructiei(hala de productie) achizitiile de utilaje propuse prin proiect sunt 
nejustificate in fluxul tehnologic al proiectului. Informatiile prezentate in SF nu demonstreaza necesitatea si oportunitatea investitiei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilita
investitiei. EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, beneficiarul nu a prevazut in documentatiile tehnico-
economice, bugetul indicativ cheltuieli cu cap.4.1 constructii si instalatii, constrtuctii pentru modernizarea halei existente.Solicitantul a prevazut prin proiect numai utilaje, 
echipamente tehnologice si functionale cu montaj. Utilajele propuse investitiei si tehnologia aplicata presupune o compartimentare a spatiilor destinate activitatii propuse. 
Proiectul nu contine informatii si piese desenate cu referire la caracteristicile principale ale constructiei data in folosinta(hala de productie), structura constructiva, instalatii 
aferente constructiilor, situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora. Solicitantul descrie aceste capitole cu informatiile,, Nu este cazul, nu se vor efectua lucrari de 
modernizare a constructiilor existente". In Raportul asupra verificarii pe teren nr.190/22.05.2013 intocmit de expertii OJPDRP Arad cu ocazia verificarii pe teren se descrie 
situatia existenta la momentul vizitei pe teren astfel:,, Cladirea este deteriorata si improprie pentru investitiile propuse prin proiect, respectiv amplasarea unei linii pentru 
producerea peletilor a carei dimensiuni nu a putut fi determinata deoarece beneficiarul nu a descris in cadrul Studiului de fezabilitate caraceristicele tehnice minimale si nu a 
depus oferta sau extras din baza de date pentru utilajele prevazute prin proiect. Deoarece proiectul presupune lucrari de constructii- montaj, la vizita pe teren s-a solicitat 
Raportul de expertiza tehnica asupra cladirii, conform pct.7 din Fisa de verificare pe teren, document care nu a fost prezentat de beneficiar. In concluzie, in urma vizitei pe 
teren cladirea in care se propune sa se faca investitia este necorespunzatoare". Avand in vedere Concluziile expertilor OJPDRP Arad, cu referire la starea constructiei(hala 
de productie) achizitiile de utilaje propuse prin proiect sunt nejustificate in fluxul tehnologic al proiectului. Informatiile prezentate in SF nu demonstreaza necesitatea si 
oportunitatea investitiei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. Pct.4.4-Solicitantul nu a prezentat trei oferte pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 
15000 Euro şi o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egala de 15000 Euro. EG1-In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare( 
SC CARGO PALET VEGETAL SRL, Comuna Peregu Mare, jud.Arad, in proportie de 100,%,nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului. Ambele proiecte 
contin aceleasi informatii, buget indicativ, documentatii tehnico-economice, indicatori financiari. Furnizorii solicitantului sunt aceiași la cele 2 proiecte, la cap.3.8 sunt 
prevăzute aceleasi utilaje( Instalatie producere peleti din resturi vegetale, Sistem de panouri fotovoltaice)cu aceeasi ofertă si valoare. Cele 2 proiete au acelasi elaborator SC 
VERA CAUSA SRL Arad, judetul Arad.EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, beneficiarul nu a prevazut in 
documentatiile tehnico-economice, bugetul indicativ cheltuieli cu cap.4.1 constructii si instalatii, constrtuctii pentru modernizarea halei existente.Solicitantul a prevazut prin 
proiect numai utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj. Utilajele propuse investitiei si tehnologia aplicata presupune o compartimentare a spatiilor destinate 
activitatii propuse. Proiectul nu contine informatii si piese desenate cu referire la caracteristicile principale ale constructiei data in folosinta(hala de productie), structura 
constructiva, instalatii aferente constructiilor, situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora. Solicitantul descrie aceste capitole cu informatiile,, Nu este cazul, nu se vor 
efectua lucrari de modernizare a constructiilor existente" In Raportul asupra verificarii pe teren nr 190/22 05 2013 intocmit de expertii OJPDRP Arad cu ocazia verificarii p

120 312 C 01 12 5 02 00257 2012 9 28
ACHIZITIONAREA DE UTILAJE 

PENTRU PRODUCEREA 
PELETILOR VEGETALI

S.C. CARGO 
PELET VEGETAL 

S.R.L.
ARAD

Comuna/Oras 
PEREGU MARE Sat 

PEREGU MARE
- - - - - - - - - - 235.250 13.250 199.962 0 35.288 16.449.111

EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, beneficiarul nu a prevazut in documentatiile tehnico-economice, bugetul 
indicativ cheltuieli cu cap.4.1 constructii si instalatii, constrtuctii pentru modernizarea halei existente.Solicitantul a prevazut prin proiect numai utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale cu montaj. Utilajele propuse investitiei si tehnologia aplicata presupune o compartimentare a spatiilor destinate activitatii propuse. Proiectul nu 
contine informatii si piese desenate cu referire la caracteristicile principale ale constructiei data in folosinta(hala de productie), structura constructiva, instalatii aferente 
constructiilor, situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora. Solicitantul descrie aceste capitole cu informatiile,, Nu este cazul, nu se vor efectua lucrari de modernizare a 
constructiilor existente". Raportul de expertizatehnica nr.21/2011 intocmit de Expert atestat MLPAT, se certifica faptul ca de la construirea halei in anul 1940 si pana in 
prezent, nu au fost executate interventii asupra constructiilor, potrivit informatiilor furnizate de catre beneficiar si culese de expert de la fata locului.In memoriu tehnic 
expertul tehnic recomanda rabilitarea halei prin refacerea hidroizolatiei, reabilitarea intregii anvelope a constructiei, cu exceptia schimbarii tamplariei(ferestrelor) si reparatia 
portilor de acces. Pardoselile sunt complet degradate si necesita inlocuirea lor integrala. Avand in vedere recomandarile expertizei tehnice cu referire la starea 
constructiei(hala de productie inscrisa in CF la solicitarea expertiilor OJPDRP Arad cu ocazia verificarii pe teren) achizitiile de utilaje propuse prin proiect sunt nejustificate in 
fluxul tehnologic al proiectului. Informatiile prezentate in SF nu demonstreaza necesitatea si oportunitatea investitiei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. 
EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitie, beneficiarul nu a prevazut in documentatiile tehnico-economice, bugetul 
indicativ cheltuieli cu cap.4.1 constructii si instalatii, constrtuctii pentru modernizarea halei existente.Solicitantul a prevazut prin proiect numai utilaje, echipamente 
tehnologice si functionale cu montaj. Utilajele propuse investitiei si tehnologia aplicata presupune o compartimentare a spatiilor destinate activitatii propuse. Proiectul nu 
contine informatii si piese desenate cu referire la caracteristicile principale ale constructiei data in folosinta(hala de productie), structura constructiva, instalatii aferente 
constructiilor, situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora. Solicitantul descrie aceste capitole cu informatiile,, Nu este cazul, nu se vor efectua lucrari de modernizare a 
constructiilor existente". Raportul de expertizatehnica nr.21/2011 intocmit de Expert atestat MLPAT, se certifica faptul ca de la construirea halei in anul 1940 si pana in 
prezent, nu au fost executate interventii asupra constructiilor, potrivit informatiilor furnizate de catre beneficiar si culese de expert de la fata locului.In memoriu tehnic 
expertul tehnic recomanda rabilitarea halei prin refacerea hidroizolatiei, reabilitarea intregii anvelope a constructiei, cu exceptia schimbarii tamplariei(ferestrelor) si reparatia 
portilor de acces. Pardoselile sunt complet degradate si necesita inlocuirea lor integrala. Avand in vedere recomandarile expertizei tehnice cu referire la starea 
constructiei(hala de productie inscrisa in CF la solicitarea expertiilor OJPDRP Arad cu ocazia verificarii pe teren)Informatiile prezentate in SF nu demonstreaza necesitatea 
si oportunitatea investitiei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. EG2-Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale 
investitie, beneficiarul nu a prevazut in documentatiile tehnico-economice, bugetul indicativ cheltuieli cu cap.4.1 constructii si instalatii, constrtuctii pentru modernizarea 
halei existente.Solicitantul a prevazut prin proiect numai utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj. Utilajele propuse investitiei si tehnologia aplicata 
presupune o compartimentare a spatiilor destinate activitatii propuse. Proiectul nu contine informatii si piese desenate cu referire la caracteristicile principale ale constructiei 
data in folosinta(hala de productie), structura constructiva, instalatii aferente constructiilor, situatia existenta a utilitatilor si analiza acestora. Solicitantul descrie aceste 
capitole cu informatiile,, Nu este cazul, nu se vor efectua lucrari de modernizare a constructiilor existente". Raportul de expertizatehnica nr.21/2011 intocmit de Expert 
atestat MLPAT, se certifica faptul ca de la construirea halei in anul 1940 si pana in prezent, nu au fost executate interventii asupra constructiilor, potrivit informatiilor 
furnizate de catre beneficiar si culese de expert de la fata locului.In memoriu tehnic expertul tehnic recomanda rabilitarea halei prin refacerea hidroizolatiei, reabilitarea 
intregii anvelope a constructiei, cu exceptia schimbarii tamplariei(ferestrelor) si reparatia portilor de acces. Pardoselile sunt complet degradate si necesita inlocuirea lor 
integrala. Avand in vedere recomandarile expertizei tehnice cu referire la starea constructiei(hala de productie inscrisa in CF la solicitarea expertiilor OJPDRP Arad cu oca
verificarii pe teren Informatiile prezentate in SF nu demonstreaza necesitatea si oportunitatea investitiei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.
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121 312 M 01 12 5 02 00266 2012 9 28

ACHIZITIONARE UTILAJ 
MOBIL PENTRU BRICHETARE 

PAIE IN COMUNA ZERIND, 
JUDETUL ARAD

S.C. RENEVENG 
S.R.L. ARAD

Comuna/Oras 
ZERIND Sat 

IERMATA NEAGRA
- - - - - - - - - - 180.500 0 153.425 0 27.075 16.602.536

EG1:Din fluxul tehnologic descris de solicitant la punctul 4 MJ rezulta ca este foarte important ca balotii sa fie depozitati sub un acoperis pentru a fi protejati de ploaie pentru 
a mentine continutul de umiditate in domeniul 10-15%.Aceasta asigura o calitate buna a brichetelor care pot fi depozitate citeva luni fara a se desface.-In oferta de la Pg 58 
se precizeaza ca :Brichetele Biomasser sint obtinute din materie prima care nu necesita uscare si fara a fi adaugati aditivi , conditia fiind ca materia prima sa aiba umiditat
de 15-30%.Tot in aceeasi oferta se precizeaza ca productivitatea depinde de umiditate si calitatea tocarii,paiele cenusii fiind cele mai bune pentru brichetare.Fluxul 
tehnologic nu se poate poate desfasura fara un utilaj de incarcat baloti.-La punctual 3 MJ se justifica angajarea a 2 operatori produs finit pentru ambalarea si manipularea in 
vederea depozitarii si valorificarii ulterioare.-Din cele prezentate mai sus rezulta ca solicitantul trebuia sa prezinte documente pentru cladiri(depozitare materie prima si 
produs finit) si terenul aferent.La CF a fost atasat document pentru 50 mp teren necesar pentru gararea utilajelor.EG2:Nu a putut fi verificata viabilitatea economica 
deoarece:In cap 9 Proiectii financiare si in Anexele economice la cheltuieli cu materia prima nu s-a tinut cont de cheltuielile prevazute la pct 2.6 MJ ,paie 200000Ron 
,evidentiindu-se doar cheltuilile cu articolele de birotica,consumabile ,combustibil pentru deplasari.La punctul 2.6,8.3 MJ se descrie activitatea de prestari servicii catre 
persoane fizice si juridice.EG6:Solicitantul nu a prezentat Doc 3:Documente pentru terenurile si cladirile pe/in care sunt/vor fi realizate investitiile. EG1:Din fluxul tehnologic 
descris de solicitant la punctul 4 MJ rezulta ca este foarte important ca balotii sa fie depozitati sub un acoperis pentru a fi protejati de ploaie pentru a mentine continutul de 
umiditate in domeniul 10-15%.Aceasta asigura o calitate buna a brichetelor care pot fi depozitate citeva luni fara a se desface.-In oferta de la Pg 58 se precizeaza ca 
:Brichetele Biomasser sint obtinute din materie prima care nu necesita uscare si fara a fi adaugati aditivi , conditia fiind ca materia prima sa aiba umiditatea de 15-30%.Tot 
in aceeasi oferta se precizeaza ca productivitatea depinde de umiditate si calitatea tocarii,paiele cenusii fiind cele mai bune pentru brichetare.Fluxul tehnologic nu se poate 
poate desfasura fara un utilaj de incarcat baloti.-La punctual 3 MJ se justifica angajarea a 2 operatori produs finit pentru ambalarea si manipularea in vederea depozitarii si 
valorificarii ulterioare.-Din cele prezentate mai sus rezulta ca solicitantul trebuia sa prezinte documente pentru cladiri(depozitare materie prima si produs finit) si terenul 
aferent.La CF a fost atasat document pentru 50 mp teren necesar pentru gararea utilajelor.EG2:Nu a putut fi verificata viabilitatea economica deoarece:In cap 9 Proiectii 
financiare si in Anexele economice la cheltuieli cu materia prima nu s-a tinut cont de cheltuielile prevazute la pct 2.6 MJ ,paie 200000Ron ,evidentiindu-se doar cheltuelile 
cu articolele de birotica,consumabile ,combustibil pentru deplasari.La punctul 2.6,8.3 MJ se descrie activitatea de prestari servicii catre persoane fizice si 
juridice.EG6:Solicitantul nu a prezentat Doc 3:Documente pentru terenurile si cladirile pe/in care sunt/vor fi realizate investitiile. Nu s-a putut calcula acest punct deoarece 
proiectul este neeligibil. Prin proiect este prevăzută achiziţionarea unei instalaţii mobile de producţie brichete, cod CAEN 1629.Din fluxul tehnologic prezentat rezultă că sunt 
necesare spaţii de depozitare pentru produsele finite, instalaţia necesită mijloc de transport care nu este prevăzut prin proiect. EG1:Din fluxul tehnologic descris de solicitant 
la punctul 4 MJ rezulta ca este foarte important ca balotii sa fie depozitati sub un acoperis pentru a fi protejati de ploaie pentru a mentine continutul de umiditate in domeniul 
10-15%.Aceasta asigura o calitate buna a brichetelor care pot fi depozitate citeva luni fara a se desface.-In oferta de la Pg 58 se precizeaza ca :Brichetele Biomasser sint 
obtinute din materie prima care nu necesita uscare si fara a fi adaugati aditivi , conditia fiind ca materia prima sa aiba umiditatea de 15-30%.Tot in aceeasi oferta se 
precizeaza ca productivitatea depinde de umiditate si calitatea tocarii,paiele cenusii fiind cele mai bune pentru brichetare.Fluxul tehnologic nu se poate poate desfasura fara 
un utilaj de incarcat baloti.-La punctual 3 MJ se justifica angajarea a 2 operatori produs finit pentru ambalarea si manipularea in vederea depozitarii si valorificarii ulterioare.-
Din cele prezentate mai sus rezulta ca solicitantul trebuia sa prezinte documente pentru cladiri(depozitare materie prima si produs finit) si terenul aferent.La CF a fost atasat 
document pentru 50 mp teren necesar pentru gararea utilajelor.EG2:Nu a putut fi verificata viabilitatea economica deoarece:In cap 9 Proiectii financiare si in Anexele 
economice la cheltuieli cu materia prima nu s-a tinut cont de cheltuielile prevazute la pct 2.6 MJ ,paie 200000Ron ,evidentiindu-se doar cheltuilile cu articolele de 
birotica,consumabile ,combustibil pentru deplasari.La punctul 2.6,8.3 MJ se descrie activitatea de prestari servicii catre persoane fizice si juridice.EG6:Solicitantul nu a 
prezentat Doc 3:Documente pentru terenurile si cladirile pe/in care sunt/vor fi realizate investitiile. Prin proiect este prevăzută achiziţionarea unei instalaţii mobile de 
producţie brichete, cod CAEN 1629.Din fluxul tehnologic prezentat rezultă că sunt necesare spaţii de depozitare pentru produsele finite, instalaţia necesită mijloc de 
transport care nu este prevăzut prin proiect.

122 312 M 01 12 5 02 00272 2012 9 28

ACHIZITIONARE 
ECHIPAMENTE 

TOPOGRAFICE DE CATRE 
MANN SEBASTIAN-TOMA

MANN 
SEBASTIAN-

TOMA
ARAD

Comuna/Oras 
ZIMANDU NOU Sat 
ANDREI SAGUNA

- - - - - - - - - - 32.268 0 22.587 0 9.681 16.625.123

PC 1.1 s-a bifat NU din următoarele motive : Solicitant – persoana fizica desfasoară activitaţi conform CAEN 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de 
aceasta , la sediul social conform precizărilor din cererea de finanţare B 1.2 in localitatea Zimandu Nou loc. Andrei Saguna nr. 50.In urma verificări in RECOM l-am gasit ca 
fiind actionar la un SRL GLONASS SOLUŢION SRL cu 90,91% solicitantul si o alta persoană fizica cu 9,09% .Verificînd in Certificatul constatator la capitolul sedii si /sau 
activităţi autorizate conform art. 15 din L359/2004, am constatat ca beneficiarul desfaşoara la acelaş sediu social Andrei Şaguna nr.50 si la un sediu secundar din loc. 
Sintana, oraş Sintana, str. Mihai Viteazu nr. 20 jud. Arad aceeaşi activitate CAEN 7112.În Legea nr. 346/2004cu privire la intreprinderi legate se menţionează”......daca îşi 
desfaşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente. Din verificări rezultă că cele doua societăţi isi desfasoară activitatea pe 
aceeaşi piaţă relevantă, acestea sunt intreprinderi legate prin intermediul persoanei fizice .Proiectul este neeligibil avind in vedere ca că în Declaraţia IMM anexa 4.1s- a b
„intreprindere autonomă”deci nu a declarat corect statutul. La verificare s-a avut in vedere si doc. 14 "Angajamentul persoanelor fizice prin care se obligă să se autorizeze cu 
un statut minim de Persoana Fizică Autorizată în termen de 30 de zile de la data primirii Notificării privind selectarea cererii de finanţare si precizarea din Ghidul 
Solicitantului cu privire la beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 312 "Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici )- care se vor angaja că pînă la 
data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată si să functioneze ca microintreprindere. S-a bifatla 1.2 NU deoarece 
beneficiarul nu respectă pc. 3 din declaraţia F 1.6 - beneficiarul a depus doc. 14 PC 1.1 s-a bifat NU din următoarele motive : Solicitant – persoana fizica desfasoară 
activitaţi conform CAEN 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de aceasta , la sediul social conform precizărilor din cererea de finanţare B 1.2 in 
localitatea Zimandu Nou loc. Andrei Saguna nr. 50.In urma verificări in RECOM s-a constata că beneficiarul este asociat la SRL GLONASS SOLUTION SRL cu o cotă de 
participare la beneficii şi pierderi de 90,91%. În Certificatul constatator la capitolul sedii si /sau activităţi autorizate conform art. 15 din L359/2004, s-a constatat ca 
beneficiarul desfaşoara la acelaş sediu social, respectiv, Andrei Şaguna nr.50 si la un alt sediu secundar din loc. Sintana, oraş Sintana, str. Mihai Viteazu nr. 20 jud. Arad 
aceeaşi activitate, respectiv cod CAEN 7112.Conform Legii nr. 346/2004, analizând şi doc. 14 "Angajamentul persoanelor fizice prin care se obligă să se autorizeze cu un 
statut minim de Persoana Fizică Autorizată în termen de 30 de zile de la data primirii Notificării privind selectarea cererii de finanţare rezultă că cele două intreprinderi sunt 
legate prin intermediul persoanei fizice .Avînd în vedere că în Declaraţia IMM anexa 4.1 s-a bifat „intreprindere autonomă” beneficiarul nu a declarat corect statutul 
întreprinderii iar Cererea de finanţare este neeligibilă. preţurile pentru bunurile / serviciile incluse in cheltuielile eligibile au fost verificate in totalitate, prin baza de date şi 
ofertele prezentate. PC 1.1 s-a bifat NU din următoarele motive : Solicitant – persoana fizica desfasoară activitaţi conform CAEN 7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă 
tehnică legate de aceasta , la sediul social conform precizărilor din cererea de finanţare B 1.2 in localitatea Zimandu Nou loc. Andrei Saguna nr. 50.In urma verificări in 
RECOM l-am gasit ca fiind actionar la un SRL GLONASS SOLUŢION SRL cu 90,91% solicitantul si o alta persoană fizica cu 9,09% .Verificînd in Certificatul constatator la 
capitolul sedii si /sau activităţi autorizate conform art. 15 din L359/2004, am constatat ca beneficiarul desfaşoara la acelaş sediu social Andrei Şaguna nr.50 si la un sediu 
secundar din loc. Sintana, oraş Sintana, str. Mihai Viteazu nr. 20 jud. Arad aceeaşi activitate CAEN 7112.În Legea nr. 346/2004cu privire la intreprinderi legate se 
menţionează”......daca îşi desfaşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente. Din verificări rezultă că cele doua societăţi isi 
desfasoară activitatea pe aceeaşi piaţă relevantă, acestea sunt intreprinderi legate prin intermediul persoanei fizice .Proiectul este neeligibil avind in vedere ca că în 
Declaraţia IMM anexa 4.1s- a bifat „intreprindere autonomă”deci nu a declarat corect statutul. La verificare s-a avut in vedere si doc. 14 "Angajamentul persoanelor fizice p
care se obligă să se autorizeze cu un statut minim de Persoana Fizică Autorizată în termen de 30 de zile de la data primirii Notificării privind selectarea cererii de finanţare
precizarea din Ghidul Solicitantului cu privire la beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 312 "Persoane fizice (neînregistrate ca agenţi economici )- care se 
vor angaja că pînă la data semnării contractului de finanţare să se autorizeze cu un statut minim de persoană fizică autorizată si să functioneze ca microintreprindere. S-a 
bifatla 1.2 NU deoarece beneficiarul nu respectă pc. 3 din declaraţia F Beneficiarul nu a declarat corect statutul întreprinderii iar Cererea de finanţare este neeligibilă.
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123 312 C 01 12 5 02 00260 2012 9 28
INFIINTARE UNITATE DE 
PRODUCTIE MOBILIER 

PENTRU TERASE SI GRADINI

SC 
HOLZMETALKAT

O SRL
ARAD

Comuna/Oras 
FELNAC Sat 

FELNAC
- - - - - - - - - - 235.259 2.906 199.970 0 35.289 16.825.093

Pct.6-Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj care contravine obiectivelor masurii. 1.Fractionarea artificiala a 
terenului cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare pe aceeasi masura in functie de alocarea disponibila pentru o masura. Terenurile aferente 
investitiei propuse prin proiect sunt fractionate intre solicitantii identificati din documentul 16. Suprafata de teren de 1793 mp, nr. cadastral 301156, care reprezinta 
amplasamentul investitiei in cadrul cererii de finantare depusa de SC HOLZMETALKATO SRL, a fost cumparat de la SC WEXA PROD SRL cu sediul social in Felnac 
nr.1040,judetul Arad, nr.topo.301156. Terenul in suprafata de 1793 mp amplasat in Felnac, judetul Arad, provine dintr-un teren dezmembrat conform act de iesire din 
diviziune nr.1096/09.067.2010 in mai multe loturi loturi. Conform precizarilor din Raportul asupra verificarii pe teren intocmit de expertii OJPDRP Arad, la acelasi sediu 
social (Felnac nr.1040) isi mai desfasoara activitatea inca 3 societati care au proiecte in implementre pe FEADR- Masura 312.Societatile care au proiecte in implementare 
sunt:-SC DTG PRODUCT TREE SRL -Infiintare atelier pentru fabricarea elementelor de lemn pentru mobilier de gradina-Cod CAEN 3109, cod proiect 
312C011150200142, teren obtinut de la SC WEXA PROMOTION SRL Felnac, nr.1040;-SC PROFLUC IMPRIM SRL Felnac-Infintare unitate imprimare materiale rigide in 
comuna Felnac, judetul Arad-Cod CAEN 2229, 3109, cod proiect 312C011150200144, teren obtinut de la SC WEXA PRD SRL;-SC HENTPLAST UNIC SRL-Infintare 
atelier mase plastice in comuna Felnac-Cod CAEN 2221, 3109, cod proiect 312C011150200128, teren obtinut de la SC WEXA INTERNATIONAL SRL Felnac. La toate 
cele 3 societati este asociat si administrator persoana fizica Bujenita Gabriela- Alexandra. Terenul a fost fractionat artificial cu scopul de a putea beneficia de mai multe 
proiecte in derulare pe aceeasi masura in functie de alocarea disponibila pentru o masura. 2.Din verificarea partilor scrise nu exista la SF piese desenate s-a constatat ca 
utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie al SC HOLZMETALKATO SRL sunt comune cu utilitatile necesare functionarii societatilor SC DTG PRODUCT 
TREE SRL, SC PROFLUC IMPRIM SRL, SC HENTPLAST UNIC SRL. Cheltuielile aferente asigurarii cu utilitati necesare functionarii obiectivului de investitie, care se 
executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic,ca apartinand obiectivului de investitie, precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati precum 
alimentarea cu apa, canalizare( conducte de evacuare ape uzate, rezervor vidanjabil), energie electrica(POST TRAFO) sunt comune si vor functiona un tot unitar. 
3.Complementarietatea investitiilor propuse. Din verificarea documentelor(parti scrise si desenate) se constata ca societatea SC HOLZMETALKATO SRL realizeaza un 
proiect privind ,,Infiintare unitate de productie mobilier pentru terase si gradini " pe acelasi amplasament cu proiectul ,,Infiintare atelier pentru fabricarea elementelor de lemn 
pentru mobilier de gradina"- solicitant SC DTG PRODUCT TREE SRL, ,,Infiintare unitate imprimare materiale rigidein comuna Felnac"- solicitant SC PROFLUC IMPRIM 
SRL, ,, Infiintare atelier mase plastice in comuna Felnac"-soicitant HENTPLAST UNIC SRL. In concluzie in urma analizei proiectului se constata ca investitia propusa de 
solicitant nu poate functiona decat depedent fata de investitiile pe Masura 312 in curs de implementare, creandu-se astfel conditii artificiale avand la baza situatiile 
identificate in proiect (fractionarea terenului, utilitati comune) pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. 4.La verificarea 
surselor de cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de ING Bank -ING Office Calea Aurel Vlaicu, se constata ca exista legaturi financiare asupra 
provenientei banilor in sensul ca suma de 200.000 lei, a fost depusa in data de 21.09.2012 de ING BANK, sub forma de avans de catre SC WEST PROMOTION SRL 
Felnac. Din analiza verificarii documentelor( extras de cont, certificate constatatoare ORC, contracte vanzare teren) rezultă că suma necesara cofinantarii proiectului depus 
de catre SC HOLZMETALKATO SRL provine de la SC WEST PROMOTION SRL, asociat si administrator persoana fizica Bujenita Gabriela- Alexandra, asociat si 
administrator si in societatea SC WEXA PROD SRL Felnac care a vandut terenul necesar investitie societatii SC HOLZMETALKATO SRL. Transferul sumelor intre 
societati le-a permis sa indeplineasca in mod artificial si temporar criteriul de eligibilitate, determinând astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un 
avantaj care contravine obiectivelor masurii. Pct.6-Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj care contravine 
obiectivelor masurii. 1.Fractionarea artificiala a terenului cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare pe aceeasi masura in functie de alocarea 
disponibila pentru o masura. Terenurile aferente investitiei propuse prin proiect sunt fractionate intre solicitantii identificati din documentul 16. Suprafata de teren de 1793 
mp, nr. cadastral 301156, care reprezinta amplasamentul investitiei in cadrul cererii de finantare depusa de SC HOLZMETALKATO SRL, a fost cumparat de la SC WEXA 
PROD SRL cu sediul social in Felnac nr.1040,judetul Arad, nr.topo.301156. Terenul in suprafata de 1793 mp amplasat in Felnac, judetul Arad, provine dintr-un teren 
dezmembrat conform act de iesire din diviziune nr.1096/09.067.2010 in mai multe loturi loturi. Conform precizarilor din Raportul asupra verificarii pe teren intocmit de 
expertii OJPDRP Arad, la acelasi sediu social (Felnac nr.1040) isi mai desfasoara activitatea inca 3 societati care au proiecte in implementre pe FEADR- Masura 
312.Societatile care au proiecte in implementare sunt:-SC DTG PRODUCT TREE SRL -Infiintare atelier pentru fabricarea elementelor de lemn pentru mobilier de gradina-
Cod CAEN 3109, cod proiect 312C011150200142, teren obtinut de la SC WEXA PROMOTION SRL Felnac, nr.1040;-SC PROFLUC IMPRIM SRL Felnac-Infintare unitate 
imprimare materiale rigide in comuna Felnac judetul Arad-Cod CAEN 2229 3109 cod proiect 312C011150200144 teren obtinut de la SC WEXA PRD SRL;-SC

124 312 C 01 12 5 02 00281 2012 9 28 INFIINTARE ZONA SERVICII – 
ATELIER MECANIC

S.C. 
FARMERSERV 
UTILAJE S.R.L.

ARAD
Comuna/Oras 

VLADIMIRESCU Sat 
VLADIMIRESCU

- - - - - - - - - - 281.969 75.000 197.378 0 84.591 17.022.471

In urma verificarii in doc. 11.3 -Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform legii se 
constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intrprinderii autonoma, partenera sau legata. In urma verificarii solicitantului si actionarior/asociatilor prin serviciul online 
RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online,actionarul majoritar (100%)este persoana 
fizica(Aioanei Marcel Sorin).Persoana fizica care detine majoritatea actiunilor in SC FARMERSERV UTILAJE SRL Horia, Nr.141 comuna Vladimirescu, judetul Arad, este 
asociat (persoana fizica) cu cote egale de capital 50% cu 50% in societatea SOR LOGISTIC SRL cu sediul social in satul Horia, nr.141, comuna Vladimirescu, judetul 
Arad.Regula majoritatii insemnand unanimitate,ambii asociati sunt actionari majoritari deoarece au cota egala de participare. Solicitantul este intreprindere legata cu SOR 
LOGISTIC SRL , sediul social Horia, nr.141, comuna Vladimirescu, judetul Arad prin intermediul unei persoane fizice actionar majoritar atat in cadrul solicitantului cat si in 
cadrul SOR LOGISTIC 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 intrprinderii autonoma, partenera sau legata .Solicitantul nu aparţine categoriilor de solicitanţi eligibili menţionaţi în fisa 
masurii 312 si in Ghidul solicitantului pe Masura 312. Pct.4.2-Pentru servicii nu au fost atasate extrasele tiparite din baza de date;Pct.4.4-Pentru bunuri(motostivuitor) nu au 
fost prezentate trei oferte. Solicitantul este intreprindere legata cu SOR LOGISTIC SRL , sediul social Horia, nr.141, comuna Vladimirescu, judetul Arad prin intermediul 
unei persoane fizice actionar majoritar atat in cadrul solicitantului cat si in cadrul SOR LOGISTIC 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 intrprinderii autonoma, partenera sau 
legata.Aparent solicitantul (Cod CAEN 3312) cu asociat unic in persoana Aioanei Marcel Sorin este o intreprindere autonoma, dar in fapt prin intermediul acestei persoane 
solicitantul este legat de intreprinderea SOR LOGISTIC SRL care activeaza pe aceeasi piata relevanta(Cod CAEN 3312). 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 312 si in Ghidul 
solicitantului pe Masura 312.

125 312 M 01 12 5 02 00280 2012 9 28
ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 

LA S.C. IMAGE STUDIO 
PRODUCTION S.R.L.

S.C. IMAGE 
STUDIO 

PRODUCTION 
S.R.L.

ARAD
Comuna/Oras 
IRATOSU Sat 

IRATOSU
- - - - - - - - - - 84.656 0 59.259 0 25.397 17.081.730

EG 2-s-a bifat nu deoarece nu poate fi calculata viabilitatea pe baza documentelor depuse si a conditiilor existente pe teren.EG 6-s-a bifat nu deoarece documentul depus 
contine date incomplete referitoare la suprafata incaperii destinate desfasurarii actiunilor prevazute prin proiect si durata de inchiriere. EG 2-s-a bifat nu deoarece nu poate fi 
calculata viabilitatea pe baza documentelor depuse si a conditiilor existente pe teren.EG 6-s-a bifat nu deoarece documentul depus contine date incomplete referitoare la 
suprafata incaperii destinate desfasurarii actiunilor prevazute prin proiect si durata de inchiriere. Spatiul destinat pentru implementarea proiectului nu are acces separat si 
este lipsit partial de utilitati(are acces doar la drumul comunal pietruit).Spatiul este intr-o stare de degradare avansata fiind impropriu desfasurarii activitatilor prevazute prin 
proiect. Spatiul destinat pentru implementarea proiectului nu are acces separat si este lipsit partial de utilitati(are acces doar la drumul comunal pietruit).Spatiul este intr-o 
stare de degradare avansata fiind impropriu desfasurarii activitatilor prevazute prin proiect.

126 312 M 01 12 3 03 00001 2012 9 4 ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
PRODUCTIE ALBUME FOTO

SC ALBUME 
FOTO SRL ARGES

Comuna/Oras 
BRADU Sat 
GEAMANA

- - - - - - - - - - 233.200 0 198.220 0 34.980 17.279.950

Nu sunt indeplinita criteriile de eligibilitate EG1,EG2 si EG6 deoarece pentru demonstrarea dreptului de folosinta solicitantului SC ALBUME FOTO SRL a prezentat 
Contract de comodat cu incheierea de autentificare nr.672/09.04.2012. Contractul de comodat mentionat anterior nu a fost inscris in cartea funciara a imbobilului ce face 
obiectul proiectului.Deasemenea s-a constat faptul că prezentarea ipotezelor care stau la baza prognozelor şi indicatorilor financiari este laconică, astfel încât nu oferă 
asigurări suficiente privind rezonabilitatea acestora S-a bifat NU la criteriile de eligibilitate: EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie 
fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitieiEG6 – Beneficiarul trebuie 
sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 anideoarece:Pentru demonstrarea dreptului de folosinta solicitantului SC 
ALBUME FOTO SRL a prezentat Contract de comodat cu incheierea de autentificare nr.672/09.04.2012. Contractul de comodat mentionat anterior nu a fost inscris in 
cartea funciara a imobilului ce face obiectul proiectului.Prezentarea ipotezelor care stau la baza prognozelor şi indicatorilor financiari nu oferă asigurări suficiente privind 
rezonabilitatea acestora. Proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a intocmit plan financiar, buget si viabilitate economica Proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a intocm
plan financiar, buget si viabilitate economica Proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a intocmit plan financiar, buget si viabilitate economica Proiectul a fost declarat 
neeligibil si nu s-a intocmit plan financiar, buget si viabilitate economica Proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a intocmit plan financiar, buget si viabilitate economica 
Proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a intocmit plan financiar, buget si viabilitate economica Proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a intocmit plan financiar, buget si 
viabilitate economica Proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a intocmit plan financiar, buget si viabilitate economica Nu sunt indeplinita criteriile de eligibilitate EG1,EG2 
si EG6 deoarece pentru demonstrarea dreptului de folosinta solicitantului SC ALBUME FOTO SRL a prezentat Contract de comodat cu incheierea de autentificare 
nr.672/09.04.2012. Contractul de comodat mentionat anterior nu a fost inscris in cartea funciara a imbobilului ce face obiectul proiectului.Deasemenea s-a constat faptul că 
prezentarea ipotezelor care stau la baza prognozelor şi indicatorilor financiari este laconică, astfel încât nu oferă asigurări suficiente privind rezonabilitatea acestora S-a bifat 
NU la criteriile de eligibilitate: EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin 
proiect, in spatiul rural EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitieiEG6 – Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra 
terenului pe o perioada de cel putin 10 anideoarece:Pentru demonstrarea dreptului de folosinta solicitantului SC ALBUME FOTO SRL a prezentat Contract de comodat cu 
incheierea de autentificare nr.672/09.04.2012. Contractul de comodat mentionat anterior nu a fost inscris in cartea funciara a imobilului ce face obiectul 
proiectului.Prezentarea ipotezelor care stau la baza prognozelor şi indicatorilor financiari nu oferă asigurări suficiente privind rezonabilitatea acestora.
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127 312 C 01 12 3 03 00003 2012 9 11
CONSTRUIRE SI DOTARE 

SERVICE AUTO IN COMUNA 
MERISANI, JUDETUL ARGES

SC SI-CO 
SERVCAR 

DIAGNOSTIC 
SRL

ARGES
Comuna/Oras 
MERISANI Sat 

DOBROGOSTEA
- - - - - - - - - - 243.232 2.811 170.263 0 72.969 17.450.213

1.1-Statutul solicitantului-neindeplinitSocietatea SC Si-co Servcar Diagnostic SRL a depus prin preprezentantul legal, doamna Nita Claudia Florina la OJPDRP Arges ,pe 
M312-SESIUNEA 01/12,proiectul cu numarul de inregistrare F312C011230300003.Prin proiect solicitantul isi propune sa infiinteze un service auto in comuna 
Merisani,judetul Arges(codul CAEN al activitatii este=4520-Intretinerea si repararea autovehiculelor.Conform procedurii de verificare a eligibilitatii(versiunea 07)s-a verificat 
Declaratia privind incadrarea inteprinderii in categoria microinteprinderilor(Anexa 1 din Legea 346/2004).C0nform art.15 din Legea 359/2004-sedii si activitati autorizate 
societatea Si-co Sevcar Diagnostic desfasoara activitati proprii de birou pentru societate iar ca activitate principala conform codului CAEN 4520-INTRETINEREA SI 
REPARAREA AUTOVEHICULELOR.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 inteprinderii in categoria 
microinteprinderilor”,data si asumata prin semnatura de doamna Nita Claudia Florina care are functia de administrator,reiese ca nu s-a bifat corect la tipul inteprinderii- 
statutul de inteprindere autonoma. In urma verificarilor din Recom reiese ca doamna Nita Claudia Florina mai figureaza cu inregistrari si in societatea Si-co Automarket AG 
SRL .S-a listat documentul. In societatea mai sus mentionata Nita Claudia Florina este administrator si asociat, cu o cota de participare de 50%.In aceasta societate mai 
figureaza ca asociat cu o cota de participare de 50%, doamna Radu Elena.Conform art.15 din Legea 359/2004-sedii si activitati autorizate societatea SI-CO AUTOMARKET 
AG SRL desfasoara activitati conform codurilor CAEN 4520- Intretinerea si repararea autovehiculelor; 4532, 3831, 3832, 4621.Aceste activitati se desfasoara la sediul 
principal din comuna Merisani,sat Dobrogostea,nr.452,judetul Arges. Analizind extrasele din Recom,se constata ca cele doua societati functioneaza pe aceeasi piata 
relevanta si sunt legate prin intermediul persoanei fizice Nita Claudia Florina. In conformitate cu Declaratia F si cu prevederile Legii 364/2004, solicitantul avea obligatia sa 
declare corect statutul societatii cu incadrarea corecta in categoria inteprinderii autonome,partenere,legate. Referitor la cele prezentate mai sus, listind si depunind 
documentele din Baza de date RECOM ,se constata ca solicitantul SC SI-CO SERVCAR DIAGNOSTIC SRL prin administratorul Nita Claudia Florina nu a declarat corect 
statutul societatii 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. S-a bifat cu NU pentru ca solicitantul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili. S-a bifat cu NU pentru ca 
solicitantul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili.Valorile sunt 0. S-a bifat cu NU pentru ca solicitantul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili.Valorile din buget 
sunt 0. S-a bifat cu NU pentru ca solicitantul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili. Valorile sunt 0.Beneficiarul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili. 1.1-
Statutul solicitantului-neindeplinitSocietatea SC Si-co Servcar Diagnostic SRL a depus prin preprezentantul legal, doamna Nita Claudia Florina la OJPDRP Arges ,pe M312-
SESIUNEA 01/12,proiectul cu numarul de inregistrare F312C011230300003.Prin proiect solicitantul isi propune sa infiinteze un service auto in comuna Merisani,judetul 
Arges(codul CAEN al activitatii este=4520-Intretinerea si repararea autovehiculelor.Conform procedurii de verificare a eligibilitatii(versiunea 07)s-a verificat Declaratia privind 
incadrarea inteprinderii in categoria microinteprinderilor(Anexa 1 din Legea 346/2004).C0nform art.15 din Legea 359/2004-sedii si activitati autorizate societatea Si-co 
Sevcar Diagnostic desfasoara activitati proprii de birou pentru societate iar ca activitate principala conform codului CAEN 4520-INTRETINEREA SI REPARAREA 
AUTOVEHICULELORVerificarea 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 inteprinderii in categoria microinteprinderilor”,data si asumata prin 
semnatura de doamna Nita Claudia Florina care are functia de administrator,reiese ca nu s-a bifat corect la tipul inteprinderii- statutul de inteprindere autonoma. In urma 
verificarilor din Recom reiese ca doamna Nita Claudia Florina mai figureaza cu inregistrari si in societatea Si-co Automarket AG SRL .S-a listat documentul. In societatea 
mai sus mentionata Nita Claudia Florina este administrator si asociat, cu o cota de participare de 50%.In aceasta societate mai figureaza ca asociat cu o cota de participare 
de 50%, doamna Radu Elena.Conform ART15 din Legea359/2004 societatea SI-CO AUTOMARKET AG SRL desfasoara activitati conform codurilor CAEN 4520- 
Intretinerea si repararea autovehiculelor; 4532, 3831, 3832, 4621.Aceste activitati se desfasoara la sediul principal din comuna Merisani,sat Dobrogostea,nr.452,judetul 
Arges. Analizind extrasele din Recom,se constata ca cele doua societati functioneaza pe aceeasi piata relevanta si sunt legate prin intermediul persoanei fizice Nita Claudia 
Florina. In conformitate cu Declaratia F si cu prevederile Legii 364/2004, solicitantul avea obligatia sa declare corect statutul societatii cu incadrarea corecta in categoria 
inteprinderii autonome,partenere,legate. Referitor la cele prezentate mai sus, listind si depunind documentele din Baza de date RECOM ,se constata ca solicitantul SC SI-
CO SERVCAR DIAGNOSTIC SRL prin administratorul Nita Claudia Florina nu a declarat corect statutul societatii 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.

128 312 M 01 12 3 03 00005 2012 9 24 HALA ECHIPARE TABLOURI 
ELECTRICE

SC GENERAL 
INDUSTRY INFO 

INVEST SRL
ARGES

Comuna/Oras 
BASCOV Sat 

BASCOV
- - - - - - - - - - 174.023 0 147.920 0 26.103 17.598.133

Punct 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 Masura 312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1 , cod manual M01-02, versiunea consolidata 07, aprobata prin OMADR 
nr.29/25.02.2013. Punct 1.1 s-a bifat NU, in baza documentelor anexate cererii de finantare.Documentul 11.3-Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor 
este necompletata. Conform art. 6 din Legea nr. 346/2004, in cazul intreprinderilor nou infiintate, datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala 
neta si activele totale se determina in cursul exercitiului financiar si se declara pe propria raspundere de catre reprezentantul intreprinderii.S-a procedat la verificarea 
solicitantului/asociatilor acestuia prin serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului. Pentru a proba verificarile efectuate s-au atasat print-uri din 
RECOM.Punctul 1.2 – Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe propria raspundere a F - S-a bifat NU intrucat solicitantul nu a respectat 
punctul 3-,,Declar ca toate informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate sunt corecte si ma angajez sa respect conditiile cerute in reglementarile 
referitoare la prezentul program...". Declaratie asumata de reprezentantul legal prin semnatura. Datorita declararii neeligibilitatii solicitantului, toate celelalte criterii de 
eligibilitate se considera neindeplinite si nu s-au mai solicitat informatii suplimentare. Punct 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 Masura 312, Formulare, Fisa de verificare specifica a 
eligibilitatii E3.1 , cod manual M01-02, versiunea consolidata 07, aprobata prin OMADR nr.29/25.02.2013. Punct 1.1 s-a bifat NU, in baza documentelor anexate cererii de 
finantare.Documentul 11.3-Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor este necompletata. Conform art. 6 din Legea nr. 346/2004, in cazul intreprinderilor 
nou infiintate, datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina in cursul exercitiului financiar si se declara pe 
propria raspundere de catre reprezentantul intreprinderii.S-a procedat la verificarea solicitantului/asociatilor acestuia prin serviciul online RECOM al Oficiului National al 
Registrului Comertului. Pentru a proba verificarile efectuate s-au atasat print-uri din RECOM.Punctul 1.2 – Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in 
Declaratia pe propria raspundere a F - S-a bifat NU intrucat solicitantul nu a respectat punctul 3-,,Declar ca toate informatiile din prezenta cerere de finantare si din 
documentele anexate sunt corecte si ma angajez sa respect conditiile cerute in reglementarile referitoare la prezentul program...". Declaratie asumata de reprezentantul le
prin semnatura. Datorita declararii neeligibilitatii solicitantului, toate celelalte criterii de eligibilitate se considera neindeplinite si nu s-au mai solicitat informatii suplimentare. 
Pentru EG1 - Microintreprinderile, atat cele existente cat si cele nou-infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural si 
EG6- Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de minim 10 
anis-a bifat NU, in urma verificarii documentelor anexate cererii de finantare. Certificatul de urbanism, document obligatoriu pentru proiecte care prevad lucrari de 
constructii, a fost emis de Primaria comunei Bascov cu nr. de inregistrare 11537/239/12.07.2012, anterior datei de incheiere a Contractului de constituire a dreptului de 
superficie, respectiv 19.07.2012. Prin document se certifica faptul ca regimul juridic al terenului, situat in comuna Bascov, sat Bascov, judetul Arges in baza Contractului de 
constituire a dreptului de superficie nr. 1410/19.07.2012, nr. cadastral 81491.Astfel s-a concluzionat ca exista suspiciuni de frauda pentru prezentarea de documente 
incorecte- documetul Certificat de urbanism contine date nereale, repectiv data de emitere inaintea datei documentelor la care face referire in continut.EG2 Beneficiarul 
trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei. Intrucat nu s-au mai solicitat informaţii suplimentare si prin urmare nu s-au clarificat anumite neconcordante, se poate spune 
ca proiectul este marcat de elemente susceptibile ca fiind date nesustenabile utilizate în calculul indicatorilor economico-financiari, astfel încât nu există asigurări suficiente 
privind rezonabilitatea acestora. In concluzie, in baza informatiilor prezentate in structura studiului de fezabilitate nu se poate demonstra viabilitatea investitiei. (ex.:Pentru 
prognoza cheltuielilor nu s-a prezentat modul in care s-a previzionat fiecare categorie de cheltuieli; In Anexa B8-Flux de numerar, s-au inclus cheltuieli pe linia C1.1-Rate la 
imprumut pentru cofinantarea proiectului, in conditiile in care cofinantarea private este asigurata prin autofinantare).La acest punct s-a bifat NU. Pentru EG1 - 
Microintreprinderile, atat cele existente cat si cele nou-infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural si EG6- 
Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de minim 10 anis-a 
bifat NU, in urma verificarii documentelor anexate cererii de finantare. Certificatul de urbanism, document obligatoriu pentru proiecte care prevad lucrari de constructii, a fost 
emis de Primaria comunei Bascov cu nr. de inregistrare 11537/239/12.07.2012, anterior datei de incheiere a Contractului de constituire a dreptului de superficie, respectiv 
19.07.2012. Prin document se certifica faptul ca regimul juridic al terenului, situat in comuna Bascov, sat Bascov, judetul Arges in baza Contractului de constituire a 
dreptului de superficie nr. 1410/19.07.2012, nr. cadastral 81491.Astfel s-a concluzionat ca exista suspiciuni de frauda pentru prezentarea de documente incorecte- 
documetul Certificat de urbanism contine date nereale, repectiv data de emitere inaintea datei documentelor la care face referire in continut.EG2 Beneficiarul trebuie sa 
demonstreze viabilitatea investitiei Intrucat nu s-au mai solicitat informaţii suplimentare si prin urmare nu s-au clarificat anumite neconcordante se poate spune ca proiect
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129 312 C 01 12 3 03 00011 2012 9 26 INFIINTARE FABRICA 
PRODUCERE PELETI

NECSULESCU 
ION ARGES

Comuna/Oras 
PIETROSANI Sat 

RETEVOIESTI
- - - - - - - - - - 235.157 52.095 199.883 0 35.274 17.798.016

S-a aplicat in evaluarea eligibilitatii solicitantului, instructiunea 221/14.02.2013. Referita- Lista E- 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor. D-nul 
NECSULESCU ION, persoană fizica ( Anexa 4.4- Angajament- autorizare ca Intreprindere Individuala ), cu CNP-ul- 1761104033076 completeaza ,semneaza si depune 
aceasta Declaratie, bifand la Tipul intreprinderii, casuta de Intreprindere autonoma.( Anexa 4.4). Codul CAEN, al activitatii finantate prin proiect este cod- 1629- Fabricarea 
altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si alte materiale vegetale impletite. In urma verificarii solicitantului prin serviciul online RECOM, al Oficiului 
National al Registrului Comertului,( aplicand noua metodologie de verificare a fisei de eligibilitate E3.1-versiunea 7 ), s-a constatat ca solicitantul nu a declarat corect statu
intreprinderii. D-ul NECSULESCU ION, persoana fizica, cu CNP-ul 1761104033076, este actionar persoana fizica la urmatoarele societati:- ANALIA FOREST 2007 SRL - 
CUI 21479160- atribuit in 30.03.2007, societate in functiune, dar aflata sub incidenta Legii nr.85/2006, unde d-ul NECSULESCU ION, asociat, detine 10 parti sociale si are 
o cota de 50% / 50%, la beneficii si pierderi, alături de d-na NECSULESCU MIHAELA (CNP – 2791105033075 ), asociat, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 
50% / 50%. Activitătile autorizate al acestei societati, conform art. 15 din L359/2004,n afara sediului social si a sediilor secundare, cod CAEN- 0201 ( 02- activitae de 
silvicultura si exploatare forestiera ) si cod CAEN- 5153, activităti desfasurate la sediul social ( servicii de transport de marfuri )- CRINEX RET SRL- CUI 15214177- atribuit 
in 17.02.2003, societate in functiune, unde d-ul NECSULESCU ION, asociat unic si administrator, detine 20 parti sociale si are o cota de 100% / 100% , la beneficii si 
pierderi. Activitatea autorizată a acestei societăti , in afara sediului social si a sediilor secundare, conform Art. 15 din L359/2004 – cod CAEN – 5610, 5630, 4941, iar la 
sediul social, desfasoră activităti- cod CAEN- 1610, 5210. Codul CAEN- 1610- Tăierea si rindeluirea lemnului, include si activitatea de obtinerea talajului, făinii de lemn, 
aşchiilor, particulelor de lemn, iar la sediul secundar, din sat Slobozia, comuna Slobozia, judetul Argeş - Codul CAEN - 4673 - comerţ cu ridicata cu material lemnos... )D-
na NECSULESCU MIHAELA- persoană fizica cu CNP-ul-2791105033075, este actionar personă fizică la următoarele societăti: - ANACOR OVITUR 2012 SRL – CUI 
29836102, atribuit in data de 29.02.2012, societate in functiune, unde d-na NECSULESCU MIHAELA, este asociat unic si administrator si are o cota de participare la 
beneficii si pierderi de 100% / 100%. Activitatea principală a societatii este cod CAEN 5520- Facilităti de cazare pt. vacanţe si perioade de scurtă durată.- ANALIA FORES
2007 SRL- CUI- 21479160, societate descrisă mai sus. D-ul NECSULESCU ION, persoană fizică cu CNP- 1761104033076, depune la OJ Argeş, proiectul inregistrat cu n
F312C011230300011/26.09.2011, prin care doreşte sprijin financiar nerambursabil pt. INFIINTARE FABRICA PRODUCERE PELETI, codul CAEN al activitătii finanţate 
prin proiect, fiind codul CAEN 1629. D-ul NECSULESCU ION este acţionar unic si administrator si la societatea CRINEX RET SRL, societate cu codul CAEN principal – 
1610, iar activitatea autorizată al acestei societăti, conform Art. 15 din Legea 359/2004, la sediul principal si secundar este aferentă codului CAEN 1610, 5210,4673. Prin 
activitatea desfasurată prin codul CAEN – 1610,( acest cod CAEN, include si obtinerea talaşului, făinii de lemn, aşchiilor, particulelor din lemn ), 4673 ( comert cu ridicata a 
materialului lemnos...), se desfasoară activitati pe aceiasi piaţa relevantă sau pe pieţe adiacente, cu cele solicitate prin proiect, activitatea cu codul CAEN-1629. Sau 
generat, listat si atasat documente din baza de date RECOM.S-a incalcat, Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ei ulterioare.Pct.1.2- Solicitantul nu a respectat 
punctele 2 si 3 din Declaratia F.Proiectul este declarat neeligibil, solicitatul a incălcat Legea 346/2004, cu modificările si completările ulterioare. Solicitantul nu apartine 
categoriilor beneficiarilor eligibili. S-a accesat Baza de date FEADR- solicitantul nu a fost indentificat in proiecte finalizate sau in curs de evaluare. Sau listat si atasat 
documentele din Baza de date RECOM si FEADR Aplicând instructiunea 221/14.02.2013, statutul solicitantului este neeligibil. Statutul solicitantului este neeligibil. Statutul 
solicitantului este neeligibil prin aplicarea instuctiunii 221/14.02.2013 Solicitantul este neeligibil. Pct.6- S-au listat si atasat extrase din documentul 16, aferent sesiunii in 
curs. La pct.2, s-au indentificat 2 proiecte având aceiasi adresă a sediului –cod postal 117553, sat Retevoieşti, comuna Pietroşani, jud. Argeş, cu acelasi cod CAEN-1629, 
dar cu solicitanţi diferiţi. ( Necşulescu Ion si Căvescu Anca – Elena Intreprindere Individuală ). La pct.3 s-au indentificat 2 proiecte amplasate in aceiaşi comuna- comuna 
Pietroşani, sat Retevoieşti, cu acelasi cod CAEN - 1629, dar cu solicitanţi diferiţi. La pct.5 - acelaşi proiectant-consultant - au fost indentificate 6 proiecte având acelaşi 
proiectant, dar proiectele cu activităţi diferite. Nu s-au indentificat legături care sa conducă la fractionarea artificială a investitiei, sau alte legături de ordin financiar. Investiţia 
propusă prin proiect se inscrie in alte situaţii indentificate de experţii evaluatori, pt. obtinerea de sprijin financiar nerambursabil. D-ul Necşulescu Ion(CNP-1761104033076) 
depune aferent Cererii de finantare, Declaraţia autentificată notarial cu nr. 868/10.09.2012, ca asociat unic al societăţii SC Crinex Ret Srl, că işi dă acordul privind 
racordarea la utilităţile existente (energie electrică, apa, gaze)a d-lui Necşulescu Ion(CNP- 1761104033076), proprietar si vecin al terenului, pe care urmează sa se 
amplaseze hala de producţie peleţi, descrisă prin proiect. Acest lucru este confirmat si de expertii OJ. Argeş, la vizita pe teren din data de 14.11.2012 si consemnat in 
Raportul asupra verificării pe teren cu nr. 114/15.11.2012. Situatia indentificată, incalcă Legea 346/2004 cu completarile si modificarile ulterioare. S-au creat condiţii 
artificiale. D-ul NECŞULESCU ION, persoană fizică cu CNP- 1761104033076, depune la OJ Argeş, proiectul inregistrat cu nr. F312C011230300011/26.09.2011, prin care 
doreşte sprijin financiar nerambursabil pt INFIINTARE FABRICA PRODUCERE PELEŢI codul CAEN al activitătii finanţate prin proiect fiind codul CAEN 1629 Pct1 1-

130 312 M 01 12 3 03 00010 2012 9 26

"ACHIZITIA UNEI AMBULANTE 
VETERINARE SI DOTARI DE 
SPECIALITATE IN VEDEREA 

PRESTARII DE SERVICII 
SANITAR VETERINARE 
PENTRU SC SALVAVET 

CLASS SRL"

SC SALVAVET 
CLASS SRL ARGES

Comuna/Oras 
SLOBOZIA Sat 

SLOBOZIA
- - - - - - - - - - 69.307 0 48.515 0 20.792 17.846.531

Eligibilitatea solicitantului:Punct 1.2 ,,Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F?" S-a bifat ,,NU" deoarece:Avand in 
vedere informatiile din Memoriul justificativ si documentele anexate Cererii de finantare consideram ca solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in 
Declaratia pe propria raspundere F. Eligibilitatea solicitantului:1.2 Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F? S-a bifat 
NU deoarece:Avand in vedere informatiile din Memoriul justificativ si documentele anexate Cererii de finantare consideram ca solicitantul nu si-a insusit in totalitate 
angajamentele luate in Declaratia pe propria raspundere F. Verificarea criteriilor generale de eligibilitate s-a efectuat in baza Manualului de procedura pentru evaluarea si 
selectarea cererilor de finantare –Fisa de verificare eligibilitate E3.1-M312, Versiunea 06.Prin proiect se urmareste achizitionarea unui mijloc de transport care sa fie dotat cu 
accesorii suplimentare in vederea functionarii ca ambulanta veterinara si dotari de specialitate pentru prestarea de servicii sanitar veterinare.In Memoriul justificativ s-a 
prezentat un tabel comparativ cu ofertele pentru ambulanta veterinara de la SC GAMMA VET IMPEX SRL, SC FAMA PRESS HOLDING SRL si SC KATALOG SRL. 
Anexat Cererii de finantare s-au depus cele 3 oferte.Avand in vedere mentiunilor din Ghidul solicitantului aferent Masurii 312, ,,achizitionarea de mijloace de transport 
specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea 
achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ” precum si faptul ca in cap. 4.3-Dictionar, mijloacele de transport specializate reprezinta 
,,autovehiculele adaptate la cerintele de transport in cont propriu al materiei prime si/sau al productiei obtinute; vehicule care indeplinesc aceleasi cerinte si au o functie 
specifica ce necesita adaptari ale caroseriei si/sau echipamente speciale, conform HG 224/2008 cu modificarile si completarile ulterioare”, consideram ca investitia propusa 
prin proiect nu este o cheltuiala eligibila. Pentru mijlocul de transport propus a fi achizitionat, respectiv un autovehicul Mitsubishi L200 cu cabina dubla, 4 usi-5 locuri(Oferta 
1-SC GAMMA VET IMPEX SRL), dotat cu urmatoarele accesorii: hardtop; carlig de remorcare cu fiansa si cablaj pentru carligul de remorcare; cuva de bena din plastic; 
prize(3 bucati); senzori de parcare fata-spate; corp mobilier din metal, nu se demonstreaza incadrarea in categoria mijloacelor de transport specializate care sa efectueze 
activitati de ambulanta veterinara, intrucat nu se justifica ca indeplineste o functie specifica activitatii pentru care se solicita finantare. Totodata achizitionarea dotarilor de 
specialitate pentru ambulanta, respectiv: trusa diagnostic si instrumentar medical veterinar; trichineloscop; sterilizator cu aer cald; cadru pentru ridicat bovine; aparat pentru 
detectarea mamitelor; aparat pentru detectare estru;dispozitiv de extractie a viteilor; ecograf portabil pentru uz veterinar, container material seminal si de asemenea aparatul 
de clasificare carcase; laptopul, licenta sistem de operare, licenta pachet tip office, nu se mai justifica. Cererea de finantare a fost declarata neeligibila din urmatoarele 
motive: - Nu este indepllinit punctul 1.2-,,Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe propria raspundere-F”, din eligibilitatea solicitantului. - Nu 
este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2 -,,Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei”, intrucat nu se demonstreaza incadrarea mijlocului de transport 
propus a fi achizitionat prin proiect in categoria mijloacelor de transport specializate, corespunzator prevederilor din Ghidul solicitantului si Fisa masurii pentru Masura 312 si 
de asemenea prevederilor HG 224/2008. Proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a intocmit plan financiar, buget si viabilitate economica. De asemenea nu s-a verificat 
rezonabilitatea preturilor. Verificarea criteriilor generale de eligibilitate s-a efectuat in baza Manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare –Fisa 
de verificare eligibilitate E3.1-M312, Versiunea 06. EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitieiS-a bifat NU deoarece:Prin proiect se urmareste 
achizitionarea unui mijloc de transport care sa fie dotat cu accesorii suplimentare in vederea functionarii ca ambulanta veterinara si dotari de specialitate pentru prestarea de 
servicii sanitar veterinare.In Memoriul justificativ s-a prezentat un tabel comparativ cu ofertele pentru ambulanta veterinara de la SC GAMMA VET IMPEX SRL, SC FAMA 
PRESS HOLDING SRL si SC KATALOG SRL. Anexat Cererii de finantare s-au depus cele 3 oferte. Avand in vedere mentiunilor din Ghidul solicitantului aferent Masurii 
312, ,,achizitionarea de mijloace de transport specializate si utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atat timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice 
desfasurate propuse prin proiect, iar necesitatea achizitionarii lor este justificata in Studiul de Fezabilitate/Memoriul Justificativ” precum si faptul ca in cap. 4.3-Dictionar, 
mijloacele de transport specializate reprezinta ,,autovehiculele adaptate la cerintele de transport in cont propriu al materiei prime si/sau al productiei obtinute; vehicule care 
indeplinesc aceleasi cerinte si au o functie specifica ce necesita adaptari ale caroseriei si/sau echipamente speciale, conform HG 224/2008 cu modificarile si completarile 
ulterioare”, consideram ca investitia propusa prin proiect nu este o cheltuiala eligibila. Pentru mijlocul de transport propus a fi achizitionat, respectiv un autovehicul 
Mitsubishi L200 cu cabina dubla, 4 usi-5 locuri (Oferta nr.1 SC GAMMA VET IMPEX SRL), dotat cu urmatoarele accesorii: hardtop; carlig de remorcare cu fiansa si cablaj 
pentru carligul de remorcare; cuva de bena din plastic; prize(3 bucati); senzori de parcare fata-spate; corp mobilier din metal, nu se poate demonstra incadrarea in categoria 
mijloacelor de transport specializate care sa efectueze activitati de ambulanta veterinara, intrucat nu se justifica ca indeplineste o functie specifica activitatii pentru care se 
solicita finantare. Totodata achizitionarea dotarilor de specialitate pentru ambulanta, respectiv: trusa diagnostic si instrumentar medical veterinar; trichineloscop; sterilizator 
cu aer cald; cadru pentru ridicat bovine; aparat pentru detectarea mamitelor; aparat pentru detectare estru;dispozitiv de extractie a viteilor; ecograf portabil pentru
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131 312 C 01 12 3 03 00021 2012 9 27 INFIINTARE ATELIER 
MESTESUGARESC

S.C. ATELIER 
RUSTIQUE S.R.L. ARGES

Comuna/Oras 
MARACINENI Sat 

ARGESELU
- - - - - - - - - - 235.511 22.020 200.000 0 35.511 18.046.531

Verificarea s-a completat cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 și vizează aplicarea prevederilor instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221, 
privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. Verificarea s-a 
completat cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 și vizează aplicarea prevederilor instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221, privind 
analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. Privind criteriul de 
eligibilitate EG2:Creşterea viabilităţii economice este condiţie obligatorie pentru eligibilitatea cererii de finanțare.În această privință s-a constat faptul că nu poate fi verificată 
integral sustenabilitatea datelor utilizate în calculul indicatorilor economico-financiari (spre exemplificare: în estimarea veniturilor nu s-au prezentat date comparative 
identificate în urma analizării potenţialului pieţei ţintă şi a preţurilor practicate referitor la tipul produselor obținute, nu se detaliază modul de stabilire a costurilor cu materia 
primă pornind de la consumurile specifice de material. Ca urmare a acestor constatări, se concluzionează că nu se oferă asigurări suficiente privind corectitudinea 
prognozelor şi indicatorilor economico-financiari prezentaţi astfel încât acest criteriu de eligibilitate nu se poate considera îndeplinit. Întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile 
generale de eligibilitate, nu au fost solicitate informaţii suplimentare. Privind criteriul de eligibilitate EG2:Creşterea viabilităţii economice este condiţie obligatorie pentru 
eligibilitatea cererii de finanțare.În această privință s-a constat faptul că nu poate fi verificată integral sustenabilitatea datelor utilizate în calculul indicatorilor economico-
financiari (spre exemplificare: în estimarea veniturilor nu s-au prezentat date comparative identificate în urma analizării potenţialului pieţei ţintă şi a preţurilor practicate 
referitor la tipul produselor obținute, nu se detaliază modul de stabilire a costurilor cu materia primă pornind de la consumurile specifice de material. Ca urmare a acestor 
constatări, se concluzionează că nu se oferă asigurări suficiente privind corectitudinea prognozelor şi indicatorilor economico-financiari prezentaţi astfel încât acest criteriu 
de eligibilitate nu se poate considera îndeplinit. Întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile generale de eligibilitate, nu au fost solicitate informaţii suplimentare. Creşterea viabilită
economice este condiţie obligatorie pentru eligibilitatea cererii de finanțare.În această privință s-a constat faptul că nu poate fi verificată integral sustenabilitatea datelor 
utilizate în calculul indicatorilor economico-financiari (spre exemplificare: în estimarea veniturilor nu s-au prezentat date comparative identificate în urma analizării 
potenţialului pieţei ţintă şi a preţurilor practicate referitor la tipul produselor obținute, nu se detaliază modul de stabilire a costurilor cu materia primă pornind de la 
consumurile specifice de material. Ca urmare a acestor constatări, se concluzionează că nu se oferă asigurări suficiente privind corectitudinea prognozelor şi indicatorilor 
economico-financiari prezentaţi astfel încât acest criteriu de eligibilitate nu se poate considera îndeplinit. Întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile generale de eligibilitate, nu au 
fost solicitate informaţii suplimentare.Avand in vedere faptul ca proiectul a fost declarat neeligibil nu au fost solicitate informatii suplimentare. Creşterea viabilităţii economice 
este condiţie obligatorie pentru eligibilitatea cererii de finanțare.În această privință s-a constat faptul că nu poate fi verificată integral sustenabilitatea datelor utilizate în 
calculul indicatorilor economico-financiari (spre exemplificare: în estimarea veniturilor nu s-au prezentat date comparative identificate în urma analizării potenţialului pieţei 
ţintă şi a preţurilor practicate referitor la tipul produselor obținute, nu se detaliază modul de stabilire a costurilor cu materia primă pornind de la consumurile specifice de 
material. Ca urmare a acestor constatări, se concluzionează că nu se oferă asigurări suficiente privind corectitudinea prognozelor şi indicatorilor economico-financiari 
prezentaţi astfel încât acest criteriu de eligibilitate nu se poate considera îndeplinit. Întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile generale de eligibilitate, nu au fost solicitate 
informaţii suplimentare.Avand in vedere faptul ca proiectul a fost declarat neeligibil nu au fost solicitate informatii suplimentare. 3.1 - Cheltuielile aferente liniei bugetare 4.4 - 
Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice nu sunt corelate cu valorile cuprinse in devizele pe obiect.3.6 - Avand in vedere faptul ca 
proiectul a fost declarat neeligibil, valoarea eligibila a cestuia a scazut sub valoarea minima de 5.000 euro. 3.1 - Cheltuielile aferente liniei bugetare 4.4 - Utilaje si 
echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice nu sunt corelate cu valorile cuprinse in devizele pe obiect.3.6 - Avand in vedere faptul ca proiectul a 
fost declarat neeligibil, valoarea eligibila a cestuia a scazut sub valoarea minima de 5.000 euro. Punctul 4.3 - pentru servicii nu au fost prezentate devizele defalcate cu 
estimarea costurilor (nr.experti, ore/expert, costuri/ora). Punctul 4.3 - pentru servicii nu au fost prezentate devizele defalcate cu estimarea costurilor (nr.experti, ore/expert, 
costuri/ora). Verificarea s-a completat cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 și vizează aplicarea prevederilor instrucțiunilor de lucru nr. 
220 și 221, privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. Punctul 
6 .Pentru verificarea punctului 6 de eligibilitate s-a procedat la urmatoarele verificari:1. Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte. - NU2. Acelaşi 
sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte - DA3. Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte - DA 4. Acelaşi 
reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte - DA5. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte NUPrin 
verificarea in documentul 16 aferent sesiunii in curs s-a constatat faptul ca solicitantul SC Atelier Rustique SRL are mai multe elemente in comun cu SC Dental Artistry 
SRL SC Negru&amp; Negru Bio SRL si NEGRU NICOLAE COSMIN care se regasesc in Doc 16 la pozitiile 696 2965 186 si 709 dupa cum urmeaza:- CeIe tre
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“ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
LUCRARI SPECIALE DE 

CONSTRUCTII - PREGATIRE 
A TERENULUI LA S.C MARIL 
STRADE SRL BOGATI, JUD. 

ARGES “.

S.C. MARIL 
STRADE S.R.L ARGES

Comuna/Oras 
BOGATI Sat 

GLAMBOCELU
- - - - - - - - - - 283.600 3.500 198.520 0 85.080 18.245.051

Prin proiect se propune achizitionarea urmatoarelor utilaje ; buldoexcavator, excavator, generator sudura, placa compactoare, mai compactor, taietor rosturi, container cu 
panouri fotovoltaice) si justifica achizitionarea acestora prin activitati aferente codului CAEN 4312.In urma verificarii s-a constatat ca solicitantul nu indeplineste punctul 1 .1 
si criteriile de eligibilitate EG1 si EG2.Desi activitatea pentru care se solicita finantare apartine codului CAEN 4312-Lucrari de pregatire a terenului eligibil prin masura 312, 
in urma parcurgerii Memoriului Justificativ s-a constatat ca utilajele si echipamentele ce se doresc a fi achizitionate utrmeaza sa desfasoare activitati ce se incadreaza in alte 
coduri CAEN ce nu sunt eligibile prin masura 312 (4211- Lucrari de constructii a drumurilor si autostrazilor).De asemenea solicitantul doreste achizitionarea unui container 
cu panouri fotovoltaice, achipament ce nu este considerat eligibil deoarece apartine de organizarea de santier.EG2 Prognoza economica prezentata nu se considera 
fundamentata deoarece nu sunt detaliate si prezentate lucrarile care se executa. In memoriul justificativ se mentioneaza ca se vor desfasura activitati care nu apartin codului 
CAEN pentru care se solicita finantare. De asemenea s-au constatat neconcordantel intre numarul de ore ce urmeaza a fi desfasurate de personalul angajat, prezentat in 
memoriul justificativ si numarul de ore lucrate prevazute in anexa B1 ce prezinta mai multe ore decat orele lucrate de personalul angajat.
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CONSTRUIRE HALA 
PRODUCTIE PELETI, 

IMPREJMUIRE TEREN, 
BRANSAMENTE UTILITATI, 
SISTEMATIZARE INCINTA, 
ORGANIZARE DE SANTIER

AIR ENERGY 
WOOD SRL ARGES

Comuna/Oras 
BALILESTI Sat 

GOLESTI
- - - - - - - - - - 235.200 32.000 199.920 0 35.280 18.444.971

Verificarea s-a efectuat conform instructiunii 221/14.02.2013.Pct.1.1 – solicitantul nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili. Pct.1.2 - s-au incalcat punctele 2 si 3, 
din Declaratia F – Declaratie pe propria raspundere a solicitantului, din Cererea de Finantare. Pe baza acestor documente generate, listate si atasate din baza de date 
RECOM, se dovedeste ca societatea SC AIR ENERGY WOOD SRL, este intreprindere legata sau partenera cu societatea IULIADY ENERGY SRL, prin intermediul 
persoanelor fizice ABABII ADRIAN SI ABABII ION, posibili inruditi si actionari persoane fizice. Societatile AIR ENERGY WOOD SRL, societatea IULIADY ENERGY 
SRL,si posibil si societatea COMINSTAL BUILD 2008 SRL, actioneaza in comun si isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceiasi piata relevanta, ori pe piete 
adiacente. Nu s-a respectat Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Declaratia – ANEXA Nr.44.1, asumata si atasata Cererii de Finantare, nu corespunde 
realitati. Conform fisei de verificare a eligibilitatii E3.1-M312, cod manual M01—02, versiunea 07, nedeclararea corecta a statutului intreprinderii, cu incalcarea Legii 
346/2004, proiectul este declarat neeligibil. Solicitantul nu se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili. Nu s-a respectat Legea 346/2004, cu completarile si modificarile 
ulterioare. Nu s-au mai verificat criteriile generale ale eligibilitatii. Solicitantul fiind neeligibil, viabilitatea economico-financiara a proiectului, nu mai are nicio relevanta. 
Solicitant neeligibil, conform instructiunii 221/14.02.2013 Solicitantul este neeligibil. Solicitantul este neeligibil. S-a incalcat Legea 346/2004. Pct.6 - S-au listat si atasat 
extrase din documentul 16, aferent sesiunii in curs. Nu s-au indentificat elemente comune cu alte proiecte. Solicitantul a creeat conditii artificiale, având la baza alte situatii 
indentificate in cursul evaluarii. S-a incălcat Legea 346/2004, pt. a beneficia de sprijin financiar nerambursabil. Nu s-a respectat Legea 346/2004, cu modificarile si 
completarile ulterioare.Declaratia – ANEXA Nr.44.1, asumata si atasata Cererii de Finantare, nu corespunde realitati. Conform fisei de verificare a eligibilitatii E3.1-M312, 
cod manual M01—02, versiunea 07, nedeclararea corecta a statutului intreprinderii, cu incalcarea Legii 346/2004, proiectul este declarat neeligibil.Pct.6 – Solicitantul a 
creat conditii artificiale, având la baza alte situatii indentificate in cursul evaluarii. S-a incalcat Legea 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.Pct.1.1 – solicitantul 
nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili. Pct.1.2 - s-au incalcat punctele 2 si 3, din Declaratia F – Declaratie pe propria raspundere a solicitantului, din Cererea 
Finantare.
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PRESTARI SERVICII

S.C. ARI EURO 
DINAMIC S.R.L. ARGES

Comuna/Oras 
BASCOV Sat 

UIASCA
- - - - - - - - - - 127.681 0 89.377 0 38.304 18.534.348

Verificarea eligibilitatii solicitantului SC ARI EURO DINAMIC SRL s-a facut in baza documentelor atasate de solicitant la prezenta Cerere de finantare: Certificatul 
constatator, Certificatul de inregistrare la ORC. Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN 4312 - Lucrari de pregatire a terenului si corespunde activitatilor eligibile finantate 
prin Masura 312. EG1 si EG2 s-au bifat NU dupa primirea raspunsului solicitantului la E3.4 – Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare.EG1 – Micro-intreprinderile, atat 
cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural: Potentialii clienti la care se face referire
Memoriul justificativ sunt persoane juridice 90%, iar persoane fizice sunt 10%. Prin E 3.4 - Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, s-a solicitat completarea tabelului 
Potentialii clienti ai solicitantului cu adresa aferenta fiecarui client. Prin raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare, solicitantul a modificat nejustificat strucura 
potentialilor clienti inscrisi in tabelul aferent de la pct-ul 2.6 din MJ. Potentialii clienti la care se face referire prin informatiile suplimentare sunt persoane juridice si fizice 
65%, peroana juridica 15% si autoritati publice 20%. Apreciem ca asigurarea de lucrari pentru societatile comerciale si autoritatile publice nu se incadreaza in prevederile 
Ghidului solicitantului si Fisa tehnica a masurii 312 prin care sunt eligibile serviciile pentru populatia rurala.Nu se poate face o departajare a serviciilor pentru populatia 
rurala.Astfel criteriul de eligibilitate EG1 nu este indeplinit.EG2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei.Criteriul de eligibilitate EG2 nu este indeplinit din 
urmatoarele motive: Prin proiect se propune achizitia unui buldoexcavator si un mini-incarcator multifunctional pentru a realiza activitati incadrate in codul CAEN 4312 " 
Lucrari de pregatire a terenului". Consideram ca se doreste realizarea de activitati multiple cu utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect, fara o incadrare a activitatilor in 
codul CAEN 4312. In conformitate cu mentiunile din Ghidul solicitantului aferent Masurii 312, achizitionarea de utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atata timp cat acestea 
deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate, propuse prin proiect ( cod CAEN 4312) pentru care se solicita finantarea.Avand in vedere informatiile din Memoriul 
justificativ si raspunsul solicitantului la informatiile suplimentare, prin activitatile propuse si potentialii clienti prezentati, nu este fundamentata necesitatea si oportunitatea 
investitiei.Lucrarile de pregatire a terenului se refera la saparea pamantului, indepartarea acestuia, nivelarea pentru pregatirea amplasamentului noilor constructii. Conform 
descrierii clasei in Memoriul justificativ si raspunsul la informatiile suplimentare se face referire si la"realizarea de gropi pentru depozitarea dejectiilor animaliere, pregatirea 
terenului pentru lucrari de canalizare, racordare la reteaua de apa sau gaze, efectuarea de excavari pentru realizarea lucrarilor de instalatii electrice, sanitare, termice, 
dezapezirea drumurilor ", lucrari care nu se regasesc in codul CAEN 4312, iar realizarea lor depinde de terti.Achizitiile propuse prin proiect si faptul ca desfasurarea unor 
activitati ale solicitantului depinde de disponibilitatea unor terte persoane, aceste tipuri de investitii nu sunt considerate viabile.Nu este posibila o departajare a veniturilor si 
cheltuielilor pentru activitatile eligibile prin codul CAEN 4312, incat indicatorii nu pot fi verificati.Prognozele sunt intocmite avand la baza informatii neconcludente, 
nesustenabile, nefundamentate in scopul de a calcula indicatorii financiari care sa releve sustenabilitatea si viabilitatea investitiei. Ca urmare a celor prezentate mai sus, nu 
se justifica achizitionarea utilajelor propuse de SC ARI EURO DINAMIC SRL, si are drept consecinta neeligibilitatea cheltuielilor, implicit cea a proiectului prin 
neandeplinirea criteriului de eligibilitate EG2-viabilitatea investitiei. EG1 si EG2 s-au bifat NU dupa primirea raspunsului solicitantului la E3.4 – Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare.EG1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin 
proiect, in spatiul rural: Potentialii clienti la care se face referire in Memoriul justificativ sunt persoane juridice 90%, iar persoane fizice sunt 10%. Prin E 3.4 - Fisa de 
solicitare a informatiilor suplimentare, s-a solicitat completarea tabelului Potentialii clienti ai solicitantului cu adresa aferenta fiecarui client. Prin raspunsul la solicitarea de 
informatii suplimentare, solicitantul a modificat nejustificat strucura potentialilor clienti inscrisi in tabelul aferent de la pct-ul 2.6 din MJ. Potentialii clienti la care se face 
referire prin informatiile suplimentare sunt persoane juridice si fizice 65%, peroana juridica 15% si autoritati publice 20%. Apreciem ca asigurarea de lucrari pentru 
societatile comerciale si autoritatile publice nu se incadreaza in prevederile Ghidului solicitantului si Fisa tehnica a masurii 312 prin care sunt eligibile serviciile pentru 
populatia rurala.Nu se poate face o departajare a serviciilor pentru populatia rurala.Astfel criteriul de eligibilitate EG1 nu este indeplinit.EG2 – Beneficiarul trebuie sa 
demonstreze viabilitatea investitiei.Criteriul de eligibilitate EG2 nu este indeplinit din urmatoarele motive: Prin proiect se propune achizitia unui buldoexcavator si un mini-
incarcator multifunctional pentru a realiza activitati incadrate in codul CAEN 4312 " Lucrari de pregatire a terenului". Consideram ca se doreste realizarea de activitati 
multiple cu utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect, fara o incadrare a activitatilor in codul CAEN 4312. In conformitate cu mentiunile din Ghidul solicitantului aferent 
Masurii 312, achizitionarea de utilaje reprezinta o cheltuiala eligibila atata timp cat acestea deservesc in mod direct activitatile specifice desfasurate, propuse prin proiect ( 
cod CAEN 4312) pentru care se solicita finantarea.Avand in vedere informatiile din Memoriul justificativ si raspunsul solicitantului la informatiile suplimentare, prin activitatile 
propuse si potentialii clienti prezentati, nu este fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei.Lucrarile de pregatire a terenului se refera la saparea pamantului, 
indepartarea acestuia, nivelarea pentru pregatirea amplasamentului noilor constructii. Conform descrierii clasei in Memoriul justificativ si raspunsul la informatiile 
suplimentare se face referire si la"realizarea de gropi pentru depozitarea dejectiilor animaliere pregatirea terenului pentru lucrari de canalizare racordare la reteaua de
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ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 
TEHNOLOGICE PENTRU 

CURATAREA SISTEMELOR 
DE INJECTIE A 

AUTOVEHICULELOR

S.C. BOSCH 
DIESEL SERVICE 

AG S.R.L
ARGES

Comuna/Oras 
BRADU Sat 
GEAMANA

- - - - - - - - - - 209.235 7.570 146.464 0 62.771 18.680.812

Pct.1.2 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a respectat punctul 3 din Declaratia F. EG-1,EG-2,EG-6 s-a bifat NU , deoarece informatiile prezentate in cadrul Memoriului 
justificativ nu corespund realitatii.Hala-atelier mecanic cu incinta betonata in suprafata utila de 143,42 mp precum si echipamentele pentru testare, reparare si calibrare 
injectoare Common Rail, stand universal de probat pompe injectie tip 708 K, exhaustor-ECOAG75, sunt folosite in continuare de firma SC RO DIESEL SERVICE SRL care 
functioneaza in continuare pe amplasamentul predat in folosinta la data de 01.08.2012. Totodata investitia nu este viabila intrucat conditiile existente pe teren nu permit 
realizarea investitiilor prevazute in Memoriul justificativ, la vizita pe teren s-a constatat ca hala-atelier mecanic cu incinta betonata in suprafata utila de 143,42 mp precum si 
echipamentele pentru testare, reparare si calibrare injectoare Common Rail, stand universal de probat pompe injectie tip 708 K, exhaustor-ECOAG75, sunt folosite in 
continuare de firma SC RO DIESEL SERVICE SRL. S-a bifat NU Investitia nu este viabila intrucat conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in 
Memoriul justificativ, la vizita pe teren s-a constatat ca hala-atelier mecanic cu incinta betonata in suprafata utila de 143,42 mp precum si echipamentele pentru testare, 
reparare si calibrare injectoare Common Rail, stand universal de probat pompe injectie tip 708 K, exhaustor-ECOAG75, sunt folosite in continuare de firma SC RO DIESEL 
SERVICE SRL. 3.1 s-a bifat NU deoarece cele observate în cursul verificării pe teren nu corespund cu cererea de finanţare si documentele anexate prin urmare nu se 
justifica cheltuielile s-a bifat NU deoarece cele observate în cursul verificării pe teren nu corespund cu cererea de finanţare si documentele anexate prin urmare nu se 
justifica cheltuielile EG-1 Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in 
spatiul rural ;EG-2 Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei;EG-6 Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o 
perioada de cel putin 10 ani; S-a bifat NU , deoarece informatiile prezentate in cadrul Memoriului justificativ nu corespund realitatii.Hala-atelier mecanic cu incinta betonata 
in suprafata utila de 143,42 mp precum si echipamentele pentru testare, reparare si calibrare injectoare Common Rail, stand universal de probat pompe injectie tip 708 K, 
exhaustor-ECOAG75, sunt folosite in continuare de firma SC RO DIESEL SERVICE SRL care functioneaza in continuare pe amplasamentul predat in folosinta la data de 
01.08.2012. Totodata investitia nu este viabila intrucat conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in Memoriul justificativ, la vizita pe teren s-a 
constatat ca hala-atelier mecanic cu incinta betonata in suprafata utila de 143,42 mp precum si echipamentele pentru testare, reparare si calibrare injectoare Common Rail, 
stand universal de probat pompe injectie tip 708 K, exhaustor-ECOAG75, sunt folosite in continuare de firma SC RO DIESEL SERVICE SRL. Fisa E38- Cele observate în 
cursul verificării pe teren nu corespund cu cererea de finanţare si documentele anexate
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DOTARE CU ECHIPAMENTE 
SI UTILAJE PERFORMANTE 

PENTRU S.C. OVITIN UTILAJE 
S.R.L.

S.C. OVITIN 
UTILAJE S.R.L. ARGES

Comuna/Oras 
BUDEASA Sat 

VALEA MARULUI
- - - - - - - - - - 229.761 0 195.297 0 34.464 18.876.109

Pct. 1.1 S-au solicitat informatii suplimentare pentru doc. 11.3-Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor. Nu s-a raspuns la Fisa E3.4. si s-a bifat 
NU.Pct.1.2 S-a bifat DAPct.1.3 S-a bifat NUPct.1.4 S-a bifat NUPct.1.5 S-a bifat NUPct.1.6 S-a bifat DA Pct.2 Verificarea criteriilor generale de eligibilitateEG1 S-au 
solicitat informatii suplimentare pentru doc. 1 si doc. 3. Nu s-a raspuns la Fisa E3.4. si s-a bifat NU.EG2 S-au solicitat informatii suplimentare pentru doc. 1. Nu s-a raspuns 
la Fisa E3.4. si s-a bifat NU.EG3 Nu este cazul.EG4 S-a bifat DAEG5 S-a bifat DAEG6 S-au solicitat informatii suplimentare pentru doc. 3. Nu s-a raspuns la Fisa E3.4. si 
s-a bifat NU.EG7 S-a bifat DAEG8 S-a bifat DA EG2 S-au solicitat informatii suplimentare pentru doc. 1. Nu s-a raspuns la Fisa E3.4. si s-a bifat NU. Pct.3 Buget 
indicativS-au solicitat informatii/clarificari suplimentare , redepunere devize, anexe, buget indicativ . Nu s-a raspuns la Fisa E3.4. si s-a bifat NU. PCT. 4.2-Nu a existat 
Extras din Baza de date pentru servicii; s-a printat si s-a atasat prezentei Fise. Pct.4 Fisa de verificare a rezonabilitatii preturilorS-au solicitat informatii/clarificari 
suplimentare , redepunere oferte . Nu s-a raspuns la Fisa E3.4. si s-a bifat NU.Pct.5 Plan financiarS-a solicitat redepunere plan financiar . Nu s-a raspuns la Fisa E3.4. si s-
a bifat NU. Pct.7 Nu s-a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare si ca urmare proiectul a fost declarat neeligibil, neindeplininind toate CRITERIILE DE 
ELIGIBILITATE aplicate .

137 312 M 01 12 3 03 00049 2012 9 28

" REABILITARE HALA DE 
PRODUCTIE PENTRU 

FABRICAREA ARTICOLELOR 
DE AMBALAJE DIN MATERIAL 

PLASTIC”

PLASTIC NEW 
TOP M&S SRL ARGES

Comuna/Oras 
DRAGOSLAVELE 

Sat 
DRAGOSLAVELE

- - - - - - - - - - 233.263 0 198.274 0 34.989 19.074.383

EG2 - S-a bifat cu “NU” pentru criteriul de eligibilitate EG 2, intrucat beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei, avand in vedere ca spatiul propus reabilitarii este 
supradimensionat (714 mp), comparativ cu numărul şi dimensiunea utilajelor pe care solicitantul doreste sa le achizitioneze prin proiect (aproximativ 50 mp), astfel există 
neconcordanţe intre cheltuielile propuse in studiul de fezabilitate, în raport cu nevoile reale ale investitiei. Verificarea viabilitatii economice s-a realizat in baza studiului de 
fezabilitate si a documentelor anexate cerererii de finantare.Prin proiectul cu constructii - montaj al solicitantului S.C. PLASTIC NEW TOP M&amp;S SRL, ce reprezinta o 
investitie noua, se propune realizarea unei unitati de productie noi, desfasurand o activitate non-agricola, respectiv fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic (cod 
CAEN 2222). Imobilul, in suprafata de 952 mp, se compune din hala C1 in suprafata de 714 mp, ce va fi rebilitata prin proiect si 238 mp lot 2 - 2CC, conform contractului 
de vanzare – cumparare, avand inchierea de autentificare nr. 1058/12.09.2012 si a extrasului de carte funciara nr. 12 083/25.09.2012.Actuala hala de productie este o 
constructie cu regim de inaltime parter + etaj partial. Constructia are o forma dreptunghiulara in plan, cu laturile de 48,40m x 12,40m.Lucrarile asupra cladirii existente, 
careia i se schimba destinatia, conform raportului de expertiza tehnica nr.101/septembrie 2012, intocmit de expertul tehnic autorizat Simionescu Valentin, prevad o serie de 
masuri de interventie minime necesare, constand din: realizarea termohidroizolatiei pentru acoperisul halei, consolidarea stalpilor halei la baza, hidroizolatii ale fundatiilor, 
realizarea unor trotuare, refacere pereti, inlocuire tamplarie, refacere pardoseli, finisaje, modificarea acoperisului si montarea de panouri solare, montarea centralei termice si 
a grupurilor sanitare, bransare la utilitati (alimentare cu apa potabila din reteaua comunala si alimentarile cu energie electrica din punctele de transformare existente), etc.De 
asemenea prin proiect se mai achizitioneaza o linie de productie sticle PET- uri de 2 litri, capacitate 2200 - 2400 sticle/ h, compusa din mai multe componente: - masina 
automata de suflat sticle, avand dimensiunile: 6,1 m x 3,2 m x 3 m; - compresor cu surub cu vas tampon, avand dimensiunile: 1,35 m x 0,921m x 1,5 m; - compresor cu 
vas tampon, avand dimensiunile: 1,52 m x 0,87 m x 1 m; - uscator aer- combinatie filtranta.Aceasta linie de productie sticle se va amplasa in hala ce urmeaza a se reabilita, 
in suprafata de 714 mp. Nu se justifica finantarea reabilitarii unei hale aflata intr-o stare destul de avansata de degradare si avand o suprafata atat de mare, doar pentru 
achizitionarea unei linii de productie sticle si pentru care era necesara o suprafata mult mai mica. EG2 - S-a bifat cu “NU” pentru criteriul de eligibilitate EG 2, intrucat 
beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei, avand in vedere ca spatiul propus reabilitarii este supradimensionat (714 mp), comparativ cu numărul şi dimensiunea 
utilajelor pe care solicitantul doreste sa le achizitioneze prin proiect (aproximativ 50 mp), astfel există neconcordanţe intre cheltuielile propuse in studiul de fezabilitate, în 
raport cu nevoile reale ale investitiei. Proiectul nu respecta criteriul de eligibilitate EG2.S-a bifat cu “nu” la criteriul de eligibilitate EG2 deoarece in studiul de fezabilitate 
prezentat in cadrul proiectului, beneficiarul nu a demonstrat viabilitatea investitiei si nu justifica atingerea obiectivelor masurii 312. Proiectul nu respecta criteriul de 
eligibilitate EG2.S-a bifat cu “nu” la criteriul de eligibilitate EG2 deoarece in studiul de fezabilitate prezentat in cadrul proiectului, beneficiarul nu a demonstrat viabilitatea 
investitiei si nu justifica atingerea obiectivelor masurii 312. Proiectul este neeligibil si nu se mai justifica completarea capitolului 3. Proiectul este neeligibil si nu se mai 
justifica completarea capitolului 3. S-a bifat cu "nu este cazul" deoarece proiectul este neeligibil si nu se mai justifica completarea capitolului 4. Fisa de verificare a 
rezonabilităţii preţurilor. S-a bifat cu "nu este cazul" deoarece proiectul este neeligibil si nu se mai justifica completarea capitolului 4. Fisa de verificare a rezonabilităţii 
preţurilor. Proiectul este neeligibil si nu se mai justifica completarea capitolului 5; planul financiar initial nu se mai respecta. Proiectul este neeligibil si nu se mai justifica 
completarea capitolului 5; planul financiar initial nu se mai respecta. Proiectul nu indeplineste conditiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului. Nu este respectat 
criteriul de eligibilitate EG2 deoarece in studiul de fezabilitate prezentat in cadrul proiectului, beneficiarul nu a demonstrat viabilitatea investitiei si nu justifica atingerea 
obiectivelor masurii 312, avand in vedere ca spatiul propus reabilitarii este supradimensionat (714 mp), comparativ cu numărul şi dimensiunea utilajelor pe care solicitantul 
doreste sa le achizitioneze prin proiect (aproximativ 50 mp), astfel există neconcordanţe intre cheltuielile propuse in studiul de fezabilitate, în raport cu nevoile reale ale 
investitiei. Nu se justifica finantarea reabilitarii unei hale aflata intr-o stare destul de avansata de degradare si avand o suprafata atat de mare, doar pentru achizitionarea unei 
linii de productie sticle si pentru care era necesara o suprafata mult mai mica. Proiectul nu este eligibil intrucat nu toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost 
indeplinite. Proiectul nu indeplineste conditiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului. Nu este respectat criteriul de eligibilitate EG2 deoarece in studiul de fezabilita
prezentat in cadrul proiectului, beneficiarul nu a demonstrat viabilitatea investitiei si nu justifica atingerea obiectivelor masurii 312, avand in vedere ca spatiul propus 
reabilitarii este supradimensionat (714 mp), comparativ cu numărul şi dimensiunea utilajelor pe care solicitantul doreste sa le achizitioneze prin proiect (aproximativ 50 mp), 
astfel există neconcordanţe intre cheltuielile propuse in studiul de fezabilitate, în raport cu nevoile reale ale investitiei. Nu se justifica finantarea reabilitarii unei hale aflata intr-
o stare destul de avansata de degradare si avand o suprafata atat de mare, doar pentru achizitionarea unei linii de productie sticle si pentru care era necesara o suprafata 
mult mai mica. Proiectul nu este eligibil intrucat nu au fost indeplinite toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului.
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138 312 C 01 12 3 03 00040 2012 9 28 CONSTRUIRE HALA 
METALICA SI IMPREJMUIRE IANCU GETA ARGES

Comuna/Oras 
BRADU Sat 
GEAMANA

- - - - - - - - - - 235.000 30.000 199.750 0 35.250 19.274.133

1.1-Statutul solicitantului- neindeplinitDoamna Iancu Geta a depus la OJPDRP Arges ,pe M312-SESIUNEA 01/12,proiectul cu numarul de inregistrare 
F312C011230300040.Prin proiect solicitantul isi propune sa infiinteze o unitate noua de productie care va activa in domeniul productiei de mobila(codul CAEN al activitatii 
este=3109-Fabricarea de mobila .Conform procedurii de verificare a eligibilitatii(versiunea 07)s-a verificat Declaratia privind incadrarea inteprinderii in categoria 
microinteprinderilor(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 inteprinderii in categoria microinteprinderilor”,am 
constatat ca declaratia nu poarta semnatura persoanei imputernicite sa reprezinte societatea (respectiv administratorul).Declaratia este semnata de o alta persoana( este 
semnata de persoana imputernicita cu procura notariala,doamna Bunica Alina Teodora). Conform Anexei 1, pct iii-date utilizate pentru a stabili categoria inteprinderii, 
declaratia va fi data de persoana autorizata sa reprezinte inteprinderea, adica administratorul inteprinderii.1.2-Solicitantul nu si-a insusit angajamentele luate prin Declaratia 
F prin semnatura.Cererea de finantare nu este semnata de solicitant. Toate angajamentele din cererea de finantare(angajamentul solicitantului de autorizare,angajamentul 
solicitantului ca va urma cursuri de calificare,angajamentul de deschidere punct de lucru ) nu sunt asumate prin semnatura de solicitantul Iancu Geta. Semnatura pe aceste 
documente este a persoanei imputernicite prin procura ,doamna Bunica Alina Teodora. Conform Ghidului solicitantului numai „depunerea Cererii de Finantare se poate face 
de orice alta persoana cu procura notariala de la persoana desemnata sa reprezinte solicitantul conform legislatiei in vigoare”. Consideram un fals in declaratii si declaram 
proiectul neeligibil. EG1-neindeplinit. Angajamentul privind deschiderea unui punct de lucru in spatiul rural nu este asumat prin semnatura de solicitant. Poarta semnatura 
altei persoane. EG2-neindeplinitEG3-neindeplinitEG4-neindeplinit(angajamentul reprezentantului legal ca va urma un curs de calificare nu este asumat prin 
semnatura).Poarta semnatura doamnei Bunica Alina Teodora,imputernicit prin procura notariala).EG5-Solicitantul are avizele necesare.EG6-Solicitantul are terenul in 
proprietate.EG7-indeplinit ..EG8- Neindeplinit. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat(Anexa 4.3) nu este asumata prin 
semnatura de solicitant. Solicitantul Iancu Geta nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili.Valorile sunt 0. Proiectul este neeligibil.Solicitantul nu apartine categoriilor de 
beneficiari eligibili.Valorile sunt o. Solicitantul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili. Solicitantul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili. Solicitantul nu apartine 
categoriilor de beneficiari eligibili. 1.1-Statutul solicitantului- neindeplinitDoamna Iancu Geta a depus la OJPDRP Arges ,pe M312-SESIUNEA 01/12,proiectul cu numarul 
de inregistrare F312C011230300040.Prin proiect solicitantul isi propune sa infiinteze o unitate noua de productie care va activa in domeniul productiei de mobila(codul 
CAEN al activitatii este=3109-Fabricarea de mobila .Conform procedurii de verificare a eligibilitatii(versiunea 07)s-a verificat Declaratia privind incadrarea inteprinderii in 
categoria microinteprinderilor(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 inteprinderii in categoria 
microinteprinderilor”,am constatat ca declaratia nu poarta semnatura persoanei imputernicite sa reprezinte societatea (respectiv administratorul).Declaratia este semnata de 
o alta persoana( este semnata de persoana imputernicita cu procura notariala,doamna Bunica Alina Teodora). Conform Anexei 1, pct iii-date utilizate pentru a stabili 
categoria inteprinderii, declaratia va fi data de persoana autorizata sa reprezinte inteprinderea, adica administratorul inteprinderii.1.2-Solicitantul nu si-a insusit 
angajamentele luate prin Declaratia F prin semnatura.Cererea de finantare nu este semnata de solicitant. Toate angajamentele din cererea de finantare(angajamentul 
solicitantului de autorizare,angajamentul solicitantului ca va urma cursuri de calificare,angajamentul de deschidere punct de lucru ) nu sunt asumate prin semnatura de 
solicitantul Iancu Geta. Semnatura pe aceste documente este a persoanei imputernicite prin procura ,doamna Bunica Alina Teodora. Conform Ghidului solicitantului numai 
„depunerea Cererii de Finantare se poate face de orice alta persoana cu procura notariala de la persoana desemnata sa reprezinte solicitantul conform legislatiei in vigoare”. 
Consideram un fals in declaratii si declaram proiectul neeligibil.EG1-neindeplinit. Angajamentul privind deschiderea unui punct de lucru in spatiul rural nu este asumat prin 
semnatura de solicitant. Poarta semnatura altei persoane. EG2-neindeplinitEG3-neindeplinitEG4-neindeplinit(angajamentul reprezentantului legal ca va urma un curs de 
calificare nu este asumat prin semnatura).Poarta semnatura doamnei Bunica Alina Teodora,imputernicit prin procura notariala).EG5-Solicitantul are avizele necesare.EG6-
Solicitantul are terenul in proprietate.EG7-indeplinit ..EG8- Neindeplinit. Declaratie pe propria raspundere privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat(Anexa 
4.3) nu este asumata prin semnatura de solicitant.

139 312 M 01 12 3 03 00044 2012 9 28

HALA PRELUCRARE 
MATERIAL LEMNOS, 

COMUNA COSESTI, JUDEŢUL 
ARGEŞ

SC MADEIRA 
DASIPROD SRL ARGES

Comuna/Oras 
COSESTI Sat 

COSESTI
- - - - - - - - - - 229.469 0 195.049 0 34.420 19.469.182

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 Masura 312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1 , cod manual M01-02, versiunea consolidata 07, aprobata prin Ordinul 
MADR nr.29/25.02.2013. La Pct.1.1 s-a bifat NU, in baza documentelor anexate cererii de finantare.Documentul 11.3-Declaratia privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor este necompletata. Conform art. 6 din Legea nr. 346/2004, in cazul intreprinderilor nou infiintate, datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, 
cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina in cursul exercitiului financiar si se declara pe propria raspundere de catre reprezentantul intreprinderii.Pct.1.2 S-a 
bifat NU, intrucat Declaratia pe propria raspundere F nu are bifate toate casutele aferente “tuturor punctelor existente in declaratie. Astel pentru punctul 5-,,Declar ca eu si 
organizatia mea(asociatie sau intreprindere) nu suntem intr-unul din urmatoarele cazuri” este nebifat punctul ,,Acuzat din cauza unei greseli privind conduit profesionala 
avand ca solutie finala res judiciara(impotriva careia nici nici un apel nu este posibil). S-a procedat la verificarea solicitantului/asociatilor acestuia prin serviciul online 
RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului. Pentru a proba verificarile efectuate s-au atasat print-uri din RECOM.Datorita declararii neeligibilitatii solicitantului, 
toate celelalte criterii de eligibilitate se considera neindeplinite.Nu s-au solicitat informatii suplimentare intrucat solicitantul a fost declarat neeligibil la punctul 1-Verificarea 
eligibilitatii solicitantului. Pct.1.2 S-a bifat NU, intrucat Declaratia pe propria raspundere F nu are bifate toate casutele aferente “tuturor punctelor existente in declaratie. As
pentru punctul 5-,,Declar ca eu si organizatia mea(asociatie sau intreprindere) nu suntem intr-unul din urmatoarele cazuri” este nebifat punctul ,,Acuzat din cauza unei 
greseli privind conduit profesionala avand ca solutie finala res judiciara(impotriva careia nici nici un apel nu este posibil). Datorita declararii neeligibilitatii solicitantului, toate 
celelalte criterii de eligibilitate se considera neindeplinite.Nu s-au solicitat informatii suplimentare intrucat solicitantul a fost declarat neeligibil la punctul 1-Verificarea 
eligibilitatii solicitantului. Datorita declararii neeligibilitatii solicitantului, toate celelalte criterii de eligibilitate se considera neindeplinite.Nu s-au solicitat informatii suplimentare 
intrucat solicitantul a fost declarat neeligibil la punctul 1-Verificarea eligibilitatii solicitantului. Nu s-a completat matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a 
proiectului,intrucat solicitantul a fost declarat neeligibil la punctul 1-Verificarea eligibilitatii solicitantului. S-a bifat NU datorita declararii neeligibilitatii solicitantului. S-a bifat 
NU datorita declararii neeligibilitatii solicitantului. S-a bifat NU datorita declararii neeligibilitatii solicitantului. S-a bifat NU datorita declararii neeligibilitatii solicitantului. 
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 Masura 312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1 , cod manual M01-02, versiunea consolidata 07, aprobata prin OMADR 
nr.29/25.02.2013. La Pct.1.1 s-a bifat NU, in baza documentelor anexate cererii de finantare.Documentul 11.3-Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderi
este necompletata. Conform art. 6 din Legea nr. 346/2004, in cazul intreprinderilor nou infiintate, datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala 
neta si activele totale se determina in cursul exercitiului financiar si se declara pe propria raspundere de catre reprezentantul intreprinderii.Pct.1.2 S-a bifat NU, intrucat 
Declaratia pe propria raspundere F nu are bifate toate casutele aferente “tuturor punctelor existente in declaratie. Astel pentru punctul 5-,,Declar ca eu si organizatia 
mea(asociatie sau intreprindere) nu suntem intr-unul din urmatoarele cazuri” este nebifat punctul ,,Acuzat din cauza unei greseli privind conduit profesionala avand ca 
solutie finala res judiciara(impotriva careia nici nici un apel nu este posibil). Datorita declararii neeligibilitatii solicitantului, toate celelalte criterii de eligibilitate se considera 
neindeplinite.Nu s-au solicitat informatii suplimentare intrucat solicitantul a fost declarat neeligibil la punctul 1-Verificarea eligibilitatii solicitantului. Pct.2 Verificarea criteriilor 
generale de eligibilitateEG2 Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei. Din analiza datelor prezentate la Pct. 2.3-Potentialii clienti ai solicitantului rezulta ca 
doar cca. 54% din volumul productiei se va valorifica ceea ce ne determina sa concluzionam ca productiile previzionate ca vor fi obtinute sunt supradimensionate in raport 
cu nevoile pietei.La acest capitolul, pag. 34, s-a mentionat necesitatea efectuarii unor studii de piata pentru adaptarea productiei la cererea pietei, dar rezulta ca acest fapt 
nu s-a materializat in practica. In concluzie, in baza informatiilor prezentate in structura studiului de fezabilitate nu s-a demonstrat viabilitatea investitiei, la calculul 
indicatorilor economoco-financiari solicitantul a utilizat date nesustenabile.Pct.3 Buget indicativInformatiile prezentate in cadrul bugetului indicativ, devizului general si 
devizele pe obiect nu sunt corecte si in conformitate cu prevederile HG 28/2008. Cheltuielile aferente utilajelor si echipamentelor cu sau fara montaj sunt incluse eronat pe 
linia bugetara 4.5-Dotari.La cap.2-Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, nu sunt incluse cheltuieli pentru alimentarea cu energie electrica(prin proiect 
se propune finalizarea unei constructii partial realizata, neracordata la sursa de curent). Pct.4 Fisa de verificare a rezonabilitatii preturilorOfertele de pret anexate cererii de 
finantare, pentru o parte din achizitiile propuse, sunt nedatate, neinregistrate, nu au evidentiat montajul aferent utilajelor propuse. Pct.1.2 S-a bifat NU, intrucat Declaratia pe 
propria raspundere F nu are bifate toate casutele aferente “tuturor punctelor existente in declaratie. Astel pentru punctul 5-,,Declar ca eu si organizatia mea(asociatie sau 
intreprindere) nu suntem intr-unul din urmatoarele cazuri” este nebifat punctul ,,Acuzat din cauza unei greseli privind conduit profesionala avand ca solutie finala res 
judiciara(impotriva careia nici nici un apel nu este posibil) Datorita declararii neeligibilitatii solicitantului toate celelalte criterii de eligibilitate se considera neindeplinite Nu
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140 312 M 01 12 3 03 00036 2012 9 28

„ UN ZÂMBET PENTRU 
AMINTIRI MAGICE “ – 

DOTARE LABORATOR DE 
TEHNICĂ DENTARĂ ÎN 

COMUNA VULTUREŞTI, SAT 
VULTUREŞTI, NR. 85, 

JUDEŢUL ARGEŞ

SC DAVID 
DENTAL 

TECHNIC SRL
ARGES

Comuna/Oras 
VULTURESTI Sat 

VULTURESTI
- - - - - - - - - - 29.388 0 24.979 0 4.409 19.494.161

Pct.1.1-Care este statutul solicitantului?S-a bifat „NU”, deoarece solicitantul nu a redepus documentul cu inscrierea corecta a numelui persoanei autorizate sa reprezinte 
intreprinderea, conform solicitarii din Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare. Eligibilitatea solicitantului Pct.1.1-Care este statutul solicitantului?S-a bifat „NU”, 
deoarece solicitantul nu a redepus documentul cu inscrierea corecta a numelui persoanei autorizate sa reprezinte intreprinderea, conform solicitarii din Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare. EG1-Microintreprinderile, atat cele existente cat si cele nou-infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect 
in spatiul rural.Prin Formularul E3.4, am solicitat depunerea Extrasului de Carte Funciara in care sa apara notat dreptul de folosinta in favoarea solicitantului SC David 
Dental Technic SRL, (in baza Contractului Imprumut de folosinta nr.1810/19.09.2012.),conform datelor din Registrul special de Carte Funciara. Avand in vedere faptul ca 
solicitantul prin raspunsul la informatiile suplimentare nu a redepus documentul conform solicitarii, am considerat ca acest criteriu de eligibilitate nu este indeplinit. EG2-
Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei:Prin Formularul E3.4, am solicitat detalierea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare.Avand 
in vedere faptul ca solicitantul prin raspunsul la informatiile suplimentare, nu a raspuns conform solicitarii, am concluzionat că nu se oferă asigurări suficiente privind 
corectitudinea prognozelor şi indicatorilor economico- financiari prezentaţi, astfel încât acest criteriu de eligibilitate nu se poate considera îndeplinit.EG6-Beneficiarul trebuie 
sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de minim 10 ani.Prin Formularul E3.4, 
am solicitat depunerea Extrasului de Carte Funciara in care sa apara notat dreptul de folosinta in favoarea solicitantului SC David Dental Technic SRL, (in baza Contractului 
Imprumut de folosinta nr.1810/19.09.2012.),conform datelor din Registrul special de Carte Funciara. Avand in vedere faptul ca solicitantul prin raspunsul la informatiile 
suplimentare nu a redepus documentul conform solicitarii, am considerat ca acest criteriu de eligibilitate nu este indeplinit. EG8-Beneficiarul trebuie sa declare pe propria 
raspundere faptul ca suma totala a jutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 200.000 Euro (100.000 Euro pentru activitatile din sectorul 
transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali.S-a bifat „NU”, deoarece solicitantul nu a redepus documentul cu inscrierea corecta a numelui persoanei autorizate 
sa reprezinte intreprinderea, conform solicitarii din Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare. S-a bifat NU la criteriile de eligibilitate:EG1-Microintreprinderile, atat cele 
existente cat si cele nou-infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural. Prin Fisa de solicitare a informatiilor 
suplimentare, a fost solicitat redepunerea Extrasului de Carte Funciara in care sa apara inscris dreptul de folosinta in favoarea solicitantului SC David Dental Technic SRL, 
(in baza Contractului Imprumut de folosinta nr.1810/19.09.2012.),conform datelor din Registrul special de Carte Funciara. Avand in vedere faptul ca solicitantul prin 
raspunsul la informatiile suplimentare nu a redepus documentul conform solicitarii, am considerat ca acest criteriu de eligibilitate nu este indeplinit. EG2-Beneficiarul trebuie 
sa demonstreze viabilitatea investitiei:Prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, am solicitat detalierea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor 
financiare.Avand in vedere faptul ca solicitantul prin raspunsul la informatiile suplimentare, nu a raspuns conform solicitarii, am concluzionat că nu se oferă asigurări 
suficiente privind corectitudinea prognozelor şi indicatorilor economico- financiari prezentaţi, astfel încât acest criteriu de eligibilitate nu se poate considera îndeplinit.EG6-
Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de minim 10 
ani.Prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, am solicitat redepunerea Extrasului de Carte Funciara in care sa apara inscris dreptul de folosinta in favoarea 
solicitantului SC David Dental Technic SRL, (in baza Contractului Imprumut de folosinta nr.1810/19.09.2012.),conform datelor din Registrul special de Carte Funciara. 
Avand in vedere faptul ca solicitantul prin raspunsul la informatiile suplimentare nu a redepus documentul conform solicitarii, am considerat ca acest criteriu de eligibilitate 
nu este indeplinit. EG8-Beneficiarul trebuie sa declare pe propria raspundere faptul ca suma totala a jutorului public nerambursabil accesat de catre acesta nu depaseste 
200.000 Euro (100.000 Euro pentru activitatile din sectorul transportului rutier) pe o perioada de pana la 3 ani fiscali.S-a bifat „NU”, deoarece solicitantul nu a redepus 
documentul cu inscrierea corecta a numelui persoanei autorizate sa reprezinte intreprinderea, conform solicitarii din Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare. EG2-
Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei:Prin Formularul E 3.4, am solicitat detalierea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare.Avand 
in vedere faptul ca solicitantul prin raspunsul la informatiile suplimentare, nu a raspuns conform solicitarii, am concluzionat că nu se oferă asigurări suficiente privind 
corectitudinea prognozelor şi indicatorilor economico- financiari prezentaţi, astfel încât acest criteriu de eligibilitate nu se poate considera îndeplinit. EG2-Beneficiarul trebuie 
sa demonstreze viabilitatea investitiei:Prin Formularul E 3.4, s-a solicitat detalierea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare.Avand in vedere faptul ca 
solicitantul prin raspunsul la informatiile suplimentare, nu a raspuns conform solicitarii, s-a concluzionat că nu se oferă asigurări suficiente privind corectitudinea prognozelor 
şi indicatorilor economico- financiari prezentaţi, astfel încât acest criteriu de eligibilitate nu se poate considera îndeplinit. Punct 3 Ca urmare a nerespectării criteriilor 
generale de eligibilitate, întreaga investiţie prevăzută de către solicitant la categoria cheltuielilor eligibile a fost reîncadrată la categoria cheltuielilor neeligibile. Valoarea totală 
eligibilă a proiectului scade implicit sub pragul minim de 5000 euro Buget Indicativ Punct 3 Ca urmare a nerespectării criteriilor generale de eligibilitate întreaga investiţ

141 312 M 01 12 3 03 00031 2012 9 28

ACHIZITII UTILAJE PENTRU 
PRODUCTIE AMBALAJE LEMN 
IN CADRUL SC ALTOSA HOLZ 

SRL

SC ALTOSA 
HOLZ SRL ARGES

Comuna/Oras 
COSESTI Sat 

LEICESTI
- - - - - - - - - - 226.000 0 192.100 0 33.900 19.686.261

PUNCTUL 1.5 : S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor 
de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această 
măsură. PUNCTUL 1.5 : S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile 
instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin 
această măsură. EG 1- NU. a. Solicitantul doreste sa realizeze achizitii utilaje pentru productie ambalaje lemn, cod CAEN 1624. In cadrul achizitiei de utilaje pondera 
majoritara o are achizitia unui fierastrau panglica vertical pentru debitat busteni de mare productivitate cu carucior port busteni automat in valoare de 145000EURO din total 
216000EURO. Acest utilaj fierastrau panglica vertical pentru debitat busteni de mare productivitate cu carucior port busteni este specific codului CAEN 1610-fasonarea 
bustenilor prin debitare, cojire si aschiere, care nu este eligibil in cadrul acestei masuri. In cadrul Ghidului solicitantului pentru investitiile eligibile avem precizarea: ,, i. 
Investiţii în activităţi non-agricole productive cum ar fi:� Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse 
odorizante etc.);� În activităţi de procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă); � Mecanică fină, asamblare maşini, unelte 
şi obiecte casnice, producerea de ambalaje etc. “In cadrul Ghidului solicitantului pentru investitiile neeligibile avem precizarea: nu sunt eligibile ,, investitii legate de 
prelucrarea primară a lemnului până la stadiul de cherestea;”Activitatea specifica cod CAEN 1610 ce se doreste a se realiza prin implementarea proiectului nu este eligibila 
in cadrul masurii 312 asa cum este precizat in Ghidul solicitantului in concordanta cu precizarile de mai sus.b. In cadrul Cererii de finantare pentru documentul 3-
Documente pentru terenurile si cladirile pe/in care sunt/ vor fi realizate investitiile solicitantul a prezentat Contract de comodat nr. 2830/24.09.2012 si consta in darea in 
folosinta gratuita a unei hale de productie in suprafata de 800mp si spatiu de 2500mp aferent constructiei. La data vizitei pe teren s-a constatat ca hala de productie in 
suprafata de 800mp nu era finalizata fiind realizata doar structura de rezistenta. In cadrul raportului E4.1-raportul asupra verificarii pe teren s-a facut precizarea ,, Conditiile 
existente nu permit desfasurarea activitatii propuse prin proiect.” iar ceererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi 
declarata eligibilia . Cele observate in cursul verificarii pe teren nu corespund cu cererea de finantare. Spatiul de productie pentru desfasurarea activitatii propuse din proiect 
nu corespunde pentru desfasurarea activitatilor dorite. c. Proiectul propus prevede achiziționarea și instalarea de utilaje cu montaj în interiorul unei construcții noi, 
nefinalizate si fara sa-i fie precizata destinatia initiala. Având în vedere că in cadrul documentelor prezentate pentru cladirea ce face obiectul proiectului nu este precizata 
destinatia acesteia si nici utilajele care se vor monta (dimensionarea clădirii și a instalațiilor acesteia a fost făcută pentru a răspunde unei destinatii neprecizate in 
documentele prezentate), se presupune că pentru introducerea utilajelor ce se doresc a se achizitiona prin implementarea proiectului se impune evaluarea impactului asu
regimului de exploatare a construcţiei și instalațiilor existente prin expertiză tehnică întocmită de către experți autorizați, conform cerințelor Ghidului Solicitantului, și 
analizarea necesității realizării unor eventuale lucrări de construcții-instalații. De asemenea, nu se face cunoscut punctul de vedere al administrației publice competentă în 
domeniul urbanismului întrucât la cererea de finanțare nu a fost depus certificat de urbanism sau adresă emisă de autoritatea competentă prin care se confirmă faptul că 
investiția propusă nu necesită acest document.EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei;Solicitantul nu a completat sectiunea economica asa cum se 
precizeaza in continutul cadru al studiului de fezabilitate si anume la evaluarea acestui punct nu poate fi verificată sustenabilitatea datelor utilizate în calculul indicatorilor 
economico-financiari. Veniturile si cheltuielile nu sunt fundamentate, nu sunt detaliate in functie de productia obtinuta de forta de munca necesara, etc EG 1- NU. a. 
Solicitantul doreste sa realizeze achizitii utilaje pentru productie ambalaje lemn, cod CAEN 1624. In cadrul achizitiei de utilaje pondera majoritara o are achizitia unui 
fierastrau panglica vertical pentru debitat busteni de mare productivitate cu carucior port busteni automat in valoare de 145000EURO din total 216000EURO. Acest utilaj 
fierastrau panglica vertical pentru debitat busteni de mare productivitate cu carucior port busteni este specific codului CAEN 1610-fasonarea bustenilor prin debitare, cojire 
si aschiere, care nu este eligibil in cadrul acestei masuri. In cadrul Ghidului solicitantului pentru investitiile eligibile avem precizarea: ,, i. Investiţii în activităţi non-agricole 
productive cum ar fi:� Industria uşoară (articole de pielărie, încălţăminte, lână, blană, tricotaje, produse de uz gospodăresc, produse odorizante etc.);� În activităţi de 
procesare industrială a produselor lemnoase – începând de la stadiul de cherestea (ex. mobilă); � Mecanică fină, asamblare maşini, unelte şi obiecte casnice, producerea 
de ambalaje etc. “In cadrul Ghidului solicitantului pentru investitiile neeligibile avem precizarea: nu sunt eligibile ,, investitii legate de prelucrarea primară a lemnului până la 
stadiul de cherestea;”Activitatea specifica cod CAEN 1610 ce se doreste a se realiza prin implementarea proiectului nu este eligibila in cadrul masurii 312 asa cum este 
precizat in Ghidul solicitantului in concordanta cu precizarile de mai sus.b. In cadrul Cererii de finantare pentru documentul 3-Documente pentru terenurile si cladirile pe/in 
care sunt/ vor fi realizate investitiile solicitantul a prezentat Contract de comodat nr. 2830/24.09.2012 si consta in darea in folosinta gratuita a unei hale de productie in 
suprafata de 800mp si spatiu de 2500mp aferent constructiei La data vizitei pe teren s-a constatat ca hala de productie in suprafata de 800mp nu era finalizata fii
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142 312 M 01 12 3 03 00030 2012 9 28

ACHIZITII UTILAJE 
PERFORMANTE PENTRU 

FABRICAREA AMBALAJELOR 
DIN LEMN

SC APS STAROM 
GENERAL SRL ARGES

Comuna/Oras 
COSESTI Sat 

LEICESTI
- - - - - - - - - - 239.669 0 200.000 0 39.669 19.886.261

I. Verificarea s-a completat cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 și vizează aplicarea prevederilor instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 
221, privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. punctul 1.1: 
Solicitantul nu a fost identificat în documentul16 și baza de date FEADR cu alte proiecte finalizate, în derulare sau în curs de evaluare. Solicitantul, SC APS STAROM 
GENERAL SRL, precum și asociatul unic al acestuia, Andreescu Antonica, nu dețin participații în alte întreprinderi.punctul 1.5: 1. subpunctul a): În urma verificărilor s-a 
constatat faptul că asociatul majoritar al solicitantului în sensul precizărilor Ghidului Solicitantului, Andreescu Antonica, nu se identifică în calitate de acționar/ asociat în 
cadrul altor întreprinderi.2. subpunctul b): În urma verificărilor în bazele de date FEADR, inclusiv la nivelul persoanei fizice Andreescu Antonica, nu s-au identificat alte 
proiecte contractate sau în derulare prin programul FEADR . II. Condiții de eligibilitate neîndeplinite privind verificarea punctului 1.1: Declaraţia privind încadrarea în 
categoria micro-intreprinderilor nu a fost semnată, în spațiul aferent, de către persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. I. Verificarea s-a completat cu cerințele notei 
APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 și vizează aplicarea prevederilor instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221, privind analizarea posibilității ca solicitantul 
să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. punctul 1.1: Solicitantul nu a fost identificat în documentul16 și 
baza de date FEADR cu alte proiecte finalizate, în derulare sau în curs de evaluare. Solicitantul, SC APS STAROM GENERAL SRL, precum și asociatul unic al acestuia, 
Andreescu Antonica, nu dețin participații în alte întreprinderi.punctul 1.5: 1. subpunctul a): În urma verificărilor s-a constatat faptul că asociatul majoritar al solicitantului în 
sensul precizărilor Ghidului Solicitantului, Andreescu Antonica, nu se identifică în calitate de acționar/ asociat în cadrul altor întreprinderi.2. subpunctul b): În urma 
verificărilor în bazele de date FEADR, inclusiv la nivelul persoanei fizice Andreescu Antonica, nu s-au identificat alte proiecte contractate sau în derulare prin programul 
FEADR . II. Condiții de eligibilitate neîndeplinite privind verificarea punctului 1.1: Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor nu a fost semnată, în 
spațiul aferent, de către persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. Condiții de eligibilitate neîndeplinite: I. Privind criteriul de eligibilitate EG1:1. Conform rezultatului 
verificării pe teren, condițiile identificate (hala închiriată era ocupată de linie de producție, materii prime și produse finite aparținând unor terțe persoane) și infrastructura 
existentă (nu s-a identificat acces separat la hala în care se va desfășura activitatea) nu permit realizarea investițiilor prevăzute prin proiect. De asemenea, prin răspunsul la 
solicitarea de informații suplimentare făcută cu ocazia vizitei pe teren, contractul de comodat inițial a fost înlocuit fără a se anexa extras de carte funciară sau documentul 
care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru.2. Piesele desenate depuse prin răspunsul la solicitarea de informații suplimentare făcută cu ocazia vizitei pe 
teren, indică faptul că funcțiunea pentru care a fost proiectată hala luată în folosință de către solicitant este cea de anexă gospodărească (grajd). Prin urmare, proiectul 
propus prevede achiziționarea și instalarea de utilaje cu montaj în interiorul unei construcții concepute pentru realizarea unei activități diferite de cea vizată prin proiect. 
Întrucât proiectarea clădirii și a instalațiilor acesteia a fost făcută pentru a răspunde necesităților unei alte activități, se presupune că pentru introducerea utilajelor/ 
echipamentelor propuse prin prezenta cerere de finanțare este necesară adaptarea construcțiilor și instalațiilor (electrice, sanitare etc.) la noile cerințe de funcționare și 
consum. În consecință, se impune evaluarea impactului modificărilor propuse asupra regimului de exploatare a construcţiei și instalațiilor existente prin expertiză tehnică 
întocmită de către experți autorizați, conform cerințelor Ghidului Solicitantului, și analizarea necesității realizării unor eventuale lucrări de construcții-instalații. În plus, în 
contextul celor antemenționate, devine necesar punctul de vedere al administrației publice competente în domeniul urbanismului prin emitere de certificat de urbanism sau 
adresă care confirmă faptul că investiția propusă nu necesită acest document. Întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile generale de eligibilitate, nu au fost solicitate informaţii 
suplimentare. II. Privind criteriul de eligibilitate EG2: S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 
27.02.2013, aplicând prevederile instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul 
îndeplinirii condițiilor de eligibilitate. În această privință s-a constat faptul că descrierea ipotezelor care au stat la baza prognozelor este foarte succintă, astfel încât nu poate 
fi verificată sustenabilitatea datelor utilizate în calculul indicatorilor economico-financiari (spre exemplificare: în estimarea veniturilor nu s-au prezentat date comparative 
identificate în urma analizării potenţialului pieţei ţintă şi a preţurilor practicate de concurență pentru produsele obținute, nu se detaliază modul de stabilire a tuturor 
categoriilor de cheltuieli ș.a.m.d.). De asemenea, la completarea rubricii “casa și conturi la bănci” din anexa B4 nu s-a preluat valoarea rezultată în Fluxul de numerar afere
aceleiași perioade din linia S. Ca urmare a acestor constatări, se concluzionează că nu se oferă asigurări suficiente privind corectitudinea prognozelor şi indicatorilor 
economico- financiari prezentaţi, astfel încât acest criteriu de eligibilitate nu se poate considera îndeplinit, iar matricea de verificare nu a mai fost completată. Întrucât nu 
sunt îndeplinite condiţiile generale de eligibilitate, nu au fost solicitate informaţii suplimentare. Condiții de eligibilitate neîndeplinite: I. Privind criteriul de eligibilitate EG1:1. 
Conform rezultatului verificării pe teren, condițiile identificate (hala închiriată era ocupată de linie de producție, materii prime și produse finite aparținând unor terțe persoane) 
și infrastructura existentă (nu s-a identificat acces separat la hala în care se va desfășura activitatea) nu permit realizarea investițiilor prevăzute prin proiect De asemen

143 312 M 01 12 3 03 00033 2012 9 28 FABRICA DE PELETI

SC MARIA 
GREEN 

ECOENERGY 
SRL

ARGES

Comuna/Oras 
STEFAN CEL MARE 

Sat STEFAN CEL 
MARE

- - - - - - - - - - 171.300 0 145.605 0 25.695 20.031.866

S-a bifat NU la punctul 1.2 deoarece solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele din Declaratia pe propria raspundere (pct.2 si 3).Solicitantul nu poate desfasura 
activitatea propusa in proiect deoarece nu detine cladire pentru desfasurarea activitatiiSolicitantul trebuia sa prezinte Studiul de fezabilitate fiind un proiect cu montaj care 
necesita si constructia unui spatiu pentru desfasurarea activitatii. S-a bifat NU la punctul 1.2 deoarece solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele din Declaratia pe 
propria raspundere (pct.2 si 3). La vizita pe teren s-a constat faptul ca, locatia mentionata in Memoriul justificativ si in care urmeaza sa fie montate utilajele nu corespunde 
din punct de vedere tehnic, este casa de locuit, nu cladire pentru desfasurarea activitatii.Solicitantul a prezentat in cadrul proiectului, documentul 1- Memoriu justificativ in 
loc de Studiu de fezabilitate. EG-1, EG-2, EG-5 , EG-6 - Microintreprinderile, atat cele existente cat si cele nou-infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare 
activitatea propusa prin proiect in spatiul rural, se verifica si din punctul de vedere al concordantelor documentului: 1.Studiu de fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de 
constructii si/sau montaj Sau 2. Memoriul justificativ pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj (care nu necesita eliberarea certificatului de 
urbanism), cu documentele necesare intocmirii cererii de finantare. Conform precizarilor din cadrul Ghidului solicitantului masura 312 " Sprijin pentru crearea si dezvoltarea 
de micro-intreprinderi", punctul 1 Documentele necesare intocmirii Cererii de finantare, Studiul de fezabilitate se intocmeste pentru proiecte cu lucrari de constructii si/sau 
montaj si Memoriul justificativ se intocmeste pentru proiecte fara lucrari de constructii si/sau montaj. -S-a bifat NU deoarece solicitantul nu a prezentat document incheiat la 
notariat care sa certifice dreptul de folosinta/dreptul real principal asupra spatiului ( cladirii) in care se va desfasura activitatea prevazuta in proiect .Solicitantul nu a intocmit 
Studiul de fezabilitate desi investitia prevede utilaje cu montaj si neavand spatiu pentru desfasurarea activitatii trebuia sa prevada constructia acestuia. S-a bifat NU la 
urmatoarele criterii de eligibilitate: EG1, EG2, EG5 si EG6, deoarece:La vizita pe teren s-a constat faptul ca, locatia mentionata in Memoriul justificativ si in care urmeaza sa 
fie montate utilajele nu corespunde din punct de vedere tehnic, este casa de locuit, nu cladire destinata pentru desfasurarea activitatilor propuse prin proiect.Avand in vede
utilajele si echipamentele pe care solicitantul doreste sa le achizitioneze prin implementarea proiectului, caracteristicile acestora prezentate in cadrul cap.4 Lista achizitiilor 
realizate prin proiect (pag.54)precum si ofertele anexate am concluzionat ca acestea sunt utilaje cu montaj, iar solicitantul era obligatoriu pentru proiectul propus sa ataseze 
Studiu de fezabilitate si sa evidentieze montajul la capitolul 4.2 Montaj tehnologic din Bugetul indicativ al proiectului.Informatiile economice prezentate in Memoriul 
justificativ nu corespund realitatii intrucat acestea trebuiau intocmite cu corelarea valorii totale a investitiei luand in calcul si valoarea lucrarilor de constructii si/sau montaj 
necesare unei cladiri corespunzator desfasurarii activitatii propuse.In Bugetul indicativ nu au fost prevazute aceste cheltuieli. Solicitantul nu poate desfasura activitatea 
propusa in proiect deoarece nu detine cladire pentru desfasurarea activitatiiSolicitantul trebuia sa prezinte Studiul de fezabilitate fiind un proiect cu montaj care necesita si 
constructia unui spatiu pentru desfasurarea activitatii. Avand in vedere neconcordantele privind informatiile economice prezentate si faptul ca solicitantul a prezentat in 
cadrul proiectului, documentul 1 Memoriu justificativ in loc de Studiu de fezabilitate, nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG2.Solicitantul a prezentat in cadrul 
proiectului, documentul 1- Memoriu justificativ in loc de Studiu de fezabilitate. Verificarea bugetului indicativ-se verifica si din punctul de vedere al concordantelor 
documentului: 1.Studiul de fezabilitate pentru proiecte care prevad lucrari de constructii si/sau montaj sau Memoriul justificativ pentru proiecte care nu prevad lucrari de 
constructii si/sau montaj 3.1 Avand in vedere ca solicitantul a prezentat in cadrul proiectului Memoriu justificativ in loc de Studiu de fezabilitate,consideram ca tipurile de 
cheltuieli şi sumele înscrise in cadrul Bugetului indicativ nu sunt corecte. Informatiile economice prezentate in Memoriul justificativ nu corespund realitatii intrucat acestea 
trebuiau intocmite cu corelarea valorii totale a investitiei luand in calcul si valoarea lucrarilor de constructii si/sau montaj necesare unei cladiri corespunzator desfasurarii 
activitatii propuse.In Bugetul indicativ nu au fost prevazute aceste cheltuieli. Solicitantul nu poate desfasura activitatea propusa in proiect deoarece nu detine cladire pentru 
desfasurarea activitatiiSolicitantul trebuia sa prezinte Studiul de fezabilitate fiind un proiect cu montaj care necesita si constructia unui spatiu pentru desfasurarea activitatii. 
Solicitantul a prezentat in cadrul proiectului, documentul 1- Memoriu justificativ in loc de Studiu de fezabilitate. Solicitantul nu poate desfasura activitatea propusa in proiect 
deoarece nu detine cladire pentru desfasurarea activitatiiSolicitantul trebuia sa prezinte Studiul de fezabilitate fiind un proiect cu montaj care necesita si constructia unui 
spatiu pentru desfasurarea activitatii. Solicitantul a prezentat in cadrul proiectului, documentul 1- Memoriu justificativ in loc de Studiu de fezabilitate.Informatiile economice 
prezentate in Memoriul justificativ nu corespund realitatii intrucat acestea trebuiau intocmite cu corelarea valorii totale a investitiei luand in calcul si valoarea lucrarilor de 
constructii si/sau montaj necesare unei cladiri corespunzator desfasurarii activitatii propuse.In Bugetul indicativ nu au fost prevazute aceste cheltuieli. Din constatarile 
efectuate la data vizitei pe teren s-au concluzionatSolicitantul nu poate desfasura activitatea propusa in proiect deoarece nu detine cladire pentru desfasurarea 
activitatiiSolicitantul trebuia sa prezinte Studiul de fezabilitate fiind un proiect cu montaj care necesita si constructia unui spatiu pentru desfasurarea activitatii. Din 
constatarile efectuate la data vizitei pe teren s-a concluzionat ca, cele observate in cursul verificarii pe teren nu corespund cu cererea de finantare, locatia mentionata in 
Memoriul justificativ si in care urmeaza sa fie montate utilajele nu corespunde din punct de vedere tehnic este casa de locuit nu cladire destinata pentru desfasurar
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SISTEM COMPUTERIZAT DE 
PROIECTARE CAD-CAE-CAM-

PLM SI PRELUCRARE 
MECANICA DE INALTA  

TEHNOLOGIE

SC I.P. 
ARTMETAL 

DESIGN SRL
ARGES

Comuna/Oras 
LUNCA CORBULUI 

Sat LUNCA 
CORBULUI

- - - - - - - - - - 234.500 2.000 199.325 0 35.175 20.231.191

Nu sunt indeplinita criteriile de eligibilitate EG1,EG2 si EG3 deoarece pentru demonstrarea dreptului de folosinta solicitantului SC I.P.ARTMETAL DESIGN SRL a prezenta
Contract de comodat cu incheierea de data certa nr.11/28.09.2012.Incheierea de data certa nu certifica dreptul de folosinta invocate de solicitant.Deasemenea contractul de 
comodat mentionat anterior nu a fost inscris in cartea funciara a imbobilului ce face obiectul proiectului.Deasemenea s-a constat faptul că prezentarea ipotezelor care stau la 
baza prognozelor şi indicatorilor financiari este laconică, astfel încât nu oferă asigurări suficiente privind rezonabilitatea acestora.Proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a 
intocmit plan financiar, buget si viabilitate economica S-a bifat NU la crteriile de eligibilitate EG1,EG2 si EG3 deoarece pentru demonstrarea dreptului de folosinta 
solicitantului SC I.P.ARTMETAL DESIGN SRL a prezentat Contract de comodat cu incheierea de data certa nr.11/28.09.2012.Incheierea de data certa nu certifica dreptul 
de folosinta invocate de solicitant.Deasemenea contractul de comodat mentionat anterior nu a fost inscris in cartea funciara a imbobilului ce face obiectul proiectului. S-a 
constatat faptul că prezentarea ipotezelor care stau la baza prognozelor şi indicatorilor financiari este laconică, astfel încât nu oferă asigurări suficiente privind rezonabilitatea 
acestora.Proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a intocmit plan financiar, buget si viabilitate economica Proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a intocmit plan financiar, 
buget si viabilitate economica Proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a intocmit plan financiar, buget si viabilitate economica Proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a 
intocmit plan financiar, buget si viabilitate economica Proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a intocmit plan financiar, buget si viabilitate economica Proiectul a fost 
declarat neeligibil si nu s-a intocmit plan financiar, buget si viabilitate economica Proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a intocmit plan financiar, buget si viabilitate 
economica Proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a intocmit plan financiar, buget si viabilitate economica Proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a intocmit plan 
financiar, buget si viabilitate economica Nu sunt indeplinita criteriile de eligibilitate EG1,EG2 si EG3 deoarece pentru demonstrarea dreptului de folosinta solicitantului SC 
I.P.ARTMETAL DESIGN SRL a prezentat Contract de comodat cu incheierea de data certa nr.11/28.09.2012.Incheierea de data certa nu certifica dreptul de folosinta 
invocate de solicitant.Deasemenea contractul de comodat mentionat anterior nu a fost inscris in cartea funciara a imbobilului ce face obiectul proiectului.Deasemenea s-a 
constat faptul că prezentarea ipotezelor care stau la baza prognozelor şi indicatorilor financiari este laconică, astfel încât nu oferă asigurări suficiente privind rezonabilitatea 
acestora. EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul 
rural EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitieiEG 3 – Micro-intreprinderea trebuie sa nu fie in dificultate (anexa 4.2) S-a bifat NU la criteriile de 
eligibilitate EG1,EG2 si EG3 deoarece pentru demonstrarea dreptului de folosinta solicitantului SC I.P.ARTMETAL DESIGN SRL a prezentat Contract de comodat cu 
incheierea de data certa nr.11/28.09.2012.Incheierea de data certa nu certifica dreptul de folosinta invocate de solicitant.Deasemenea contractul de comodat mentionat 
anterior nu a fost inscris in cartea funciara a imbobilului ce face obiectul proiectului.S-a constatat faptul că prezentarea ipotezelor care stau la baza prognozelor şi 
indicatorilor financiari este laconică, astfel încât nu oferă asigurări suficiente privind rezonabilitatea acestora.

Page 41 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

145 312 C 01 12 3 03 00048 2012 9 28 LINIE PRELUCRARI 
METALICE PAUNA CRISTINA ARGES

Comuna/Oras 
MARACINENI Sat 

MARACINENI
- - - - - - - - - - 202.170 15.570 171.844 0 30.326 20.403.035

S-a bifat cu "nu" la punctul 1.2 deoarece solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F, nu indeplineste conditiile de 
eligibilitate prevazute in fisa masurii si Ghidul Solicitantului, informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate nu sunt corecte. S-a bifat cu "nu" la 
punctul 1.2 deoarece solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F, nu indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in 
fisa masurii si Ghidul Solicitantului, informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate nu sunt corecte. S-a bifat cu “nu” la criteriul de eligibilitate EG2 
deoarece in studiul de fezabilitate prezentat in cadrul proiectului, beneficiarul nu a demonstrat viabilitatea investitiei si nu justifica atingerea obiectivelor masurii 312.Studiul 
de fezabilitate al proiectului nu prezinta o descriere convingatoare in ceea ce priveste realizarea investitiei. Solicitantul a expus o prezentare sumara, superficiala, insuficienta 
a posibilitatii de realizare a proiectului. Astfel, in capitolul 2.3 Descrierea activitatii propuse prin proiect, este realizata o expunere succinta, neargumentata a investitiei pe 
care solicitantul doreste s-o initieze.In capitolul 2.4 Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei – nu este reliefata si justificata utilitatea proiectului.In capitolul 3.8 nu 
este realizata prezentarea tehnica a constructiei in care urmeaza a fi amplasate utilajele si nici fundamentarea necesitatii achizitionarii acestora.Prin verificarea în RECOM, s-
a constatat ca doamna Pauna Cristina este asociat unic si administrator in S.C. STANDARD GP SRL, avand sediul social in satul Mărăcineni, comuna Mărăcineni, judetul 
Argeş, avand codul unic de inregistrare 4227651, atribuit in data de 07.07.1993.Activitatea principala a S.C. STANDARD GP SRL, conform codificarii (Ordin 337/2007) 
Rev. Caen (2) este: 2511 - Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice.Beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei si dreptul 
de folosinta asupra cladirilor in care doreste sa-si desfasoare activitatea, intrucat condiţiile existente pe teren nu permit infiintarea liniei de productie prevăzute în proiect.La 
data vizitei pe teren, in spatiul in care solicitantul doreste sa implementeze proiectul, isi desfasura activitatea o alta firma, S.C. STANDARD GP SRL, avand activitatea 
principala fabricarea de construcţii metalice. In cladirea C3 in care se va amplasa linia de productie, se afla sediul social si avea punctul de lucru S.C. STANDARD GP 
SRL.Pe terenul intravilan in suprafata de 2000 mp, obiect al contractulului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 2581/ 01.07.1998, sunt amplasate trei constructii, 
respectiv C1 –locuinta, C2 – anexa birou si C 3 – anexa tip hala, unde in prezent se desfasoara activitati de prelucrari si confectii metalice cu masini si echipamente 
necesare pentru aceste activitati, de catre firma SC Standard GP SRL. S-a bifat cu “nu” la criteriul de eligibilitate EG2 deoarece in studiul de fezabilitate prezentat in cadrul 
proiectului, beneficiarul nu a demonstrat viabilitatea investitiei si nu justifica atingerea obiectivelor masurii 312.Studiul de fezabilitate al proiectului nu prezinta o descriere 
convingatoare in ceea ce priveste realizarea investitiei. Solicitantul a expus o prezentare sumara, superficiala, insuficienta a posibilitatii de realizare a proiectului. Astfel, in 
capitolul 2.3 Descrierea activitatii propuse prin proiect, este realizata o expunere succinta, neargumentata a investitiei pe care solicitantul doreste s-o initieze.In capitolul 2.4 
Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei – nu este reliefata si justificata utilitatea proiectului.In capitolul 3.8 nu este realizata prezentarea tehnica a constructiei in 
care urmeaza a fi amplasate utilajele si nici fundamentarea necesitatii achizitionarii acestora.Prin verificarea în RECOM, s-a constatat ca doamna Pauna Cristina este 
asociat unic si administrator in S.C. STANDARD GP SRL, avand sediul social in satul Mărăcineni, comuna Mărăcineni, judetul Argeş, avand codul unic de inregistrare 
4227651, atribuit in data de 07.07.1993.Activitatea principala a S.C. STANDARD GP SRL, conform codificarii (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2) este: 2511 - Fabricarea de 
construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice.Beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei si dreptul de folosinta asupra cladirilor in care doreste 
sa-si desfasoare activitatea, intrucat condiţiile existente pe teren nu permit infiintarea liniei de productie prevăzute în proiect.La data vizitei pe teren, in spatiul in care 
solicitantul doreste sa implementeze proiectul, isi desfasura activitatea o alta firma, S.C. STANDARD GP SRL, avand activitatea principala fabricarea de construcţii 
metalice. In cladirea C3 in care se va amplasa linia de productie, se afla sediul social si avea punctul de lucru S.C. STANDARD GP SRL.Pe terenul intravilan in suprafata 
de 2000 mp, obiect al contractulului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 2581/ 01.07.1998, sunt amplasate trei constructii, respectiv C1 –locuinta, C2 – anexa birou si 
C 3 – anexa tip hala, unde in prezent se desfasoara activitati de prelucrari si confectii metalice cu masini si echipamente necesare pentru aceste activitati, de catre firma SC 
Standard GP SRL. Proiectul nu respecta criteriul de eligibilitate EG2.S-a bifat cu “nu” la criteriul de eligibilitate EG2 deoarece in studiul de fezabilitate prezentat in cadrul 
proiectului, beneficiarul nu a demonstrat viabilitatea investitiei si nu justifica atingerea obiectivelor masurii 312.Studiul de fezabilitate al proiectului nu prezinta o descriere 
convingatoare in ceea ce priveste realizarea investitiei. Solicitantul a expus o prezentare sumara, superficiala, insuficienta a posibilitatii de realizare a proiectului. Proiectul
respecta criteriul de eligibilitate EG2.S-a bifat cu “nu” la criteriul de eligibilitate EG2 deoarece in studiul de fezabilitate prezentat in cadrul proiectului, beneficiarul nu a 
demonstrat viabilitatea investitiei si nu justifica atingerea obiectivelor masurii 312.Studiul de fezabilitate al proiectului nu prezinta o descriere convingatoare in ceea ce 
priveste realizarea investitiei. Solicitantul a expus o prezentare sumara, superficiala, insuficienta a posibilitatii de realizare a proiectului. Necesitatea sistemului de producere 
a energiei regenerabile cu panouri fotovoltaice in realizarea acestui proiect nu se justifica în derularea activităţii propuse, deci valoarea acestuia se va diminua din valoarea 
eligibila a proiectului bugetul suferind astfel modificari Necesitatea sistemului de producere a energiei regenerabile cu panouri fotovoltaice in realizarea acestui proiect nu

146 312 C 01 12 3 03 00041 2012 9 28 SECTIE PRODUCTIE 
ARTICOLE DIN HARTIE

SC ELFI DREAM 
PAPER SRL ARGES

Comuna/Oras 
ALBOTA Sat 

ALBOTA
- - - - - - - - - - 234.841 49.520 199.615 0 35.226 20.602.650

Verificarea punctului 1.1 si 1.5 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 M312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1, cod manual M01-02 : M312 versiunea 07. Reverificarea eligibilitatii 
solicitantului s-a facut in baza Adresei nr.2290/27.02.2013. Punctul 1.5 In urma verificarii au fost constatate urmatarele:a) Solicitantul a declarat in Declaratia pe propria 
raspundere ca asociatul majoritar (in mod direct sau prin alte societati) ca nu are in derulare alte proiecte finantate prin FEADR in cadrul aceleiasi masuriIn urma verificarii
RECOM asociatul unic al ELFI DREAM PAPER SRL Constantin Marilena Nicoleta nu a fost gasit ca asociat/actionar in alte societati.b) Asociatul unic al ELFI DREAM 
PAPER SRL (Constantin Marilena Nicoleta), nu a fost gasit in baza de date FEADR, cu proiect depus in aceeasi sesiune sau in sesiuni diferite proiecte ca persoana fizica 
autoritata, intreprindere individuala sau actionar unic sau majoritar al unei societati comerciale. In urma verificarilor in RECOM si a bazelor de date cu proiecte FEADR s-au 
constatat urmatoarele:- Administratorul societatii ELFI DREAM PAPER SRL si reprezentantul legal al proiectului este Constantin Adrian Florin, care este unic asociat, 
administrator si reprezentant legal al societatii CON PAPER EVOLUTION SRL cu proiect in derulare din fonduri FEADR, pe aceeasi masura 312, cu aceeasi activitate 
(fabricarea hartiei igienice, cod CAEN 1722).- Conform observatiilor expertilor care au intocmit Raportul vizitei pe teren, Constantin Marilena Nicoleta, asociata unica a 
societatii ELFI DREAM PAPER SRL, este casatorita cu Constantin Adrian Florin asociatul unic, administrator si reprezentant legal al societatii CON PAPER EVOLUTION 
SRL. Criteriu de eligibilitate neindeplinit:punctul 1.1Desi solicitantul a completat Doc. 11.3 „Declaratia de incadrare in IMM” cu bifarea optiunii de intreprindere autonoma, s-
au identificat elemente care nu confirma aceasta ipoteza.Avand in vedere ca:- asociatii unici ai celor doua societati ELFI DREAM PAPER SRL si CON PAPER 
EVOLUTION SRL sunt sot si sotie (gradul I de rudenie), conform constatarilor expertilor de la vizita pe teren.- cele doua societati isi vor desfasura activitatea pe aceeasi 
piata relevanta: fabricarea hartiei igienice- ELFI DREAM PAPER SRL si CON PAPER EVOLUTION SRL au acelasi administrator unic si reprezentant legal, Constantin 
Adrian Florin, care ia deciziile pentru cele doua societatiexista posibilitatea ca cele doua societati sa fie legate, in conformitate cu prevederile Legii 346/2004, art. 4. 
Verificarea punctului 1.1 si 1.5 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 M312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1, cod manual M01-02 : M312 versiunea 07. Reverificarea eligibilitatii 
solicitantului s-a facut in baza Adresei nr.2290/27.02.2013. Punctul 1.5 In urma verificarii au fost constatate urmatarele:a) Solicitantul a declarat in Declaratia pe propria 
raspundere ca asociatul majoritar (in mod direct sau prin alte societati) ca nu are in derulare alte proiecte finantate prin FEADR in cadrul aceleiasi masuriIn urma verificarii
RECOM asociatul unic al ELFI DREAM PAPER SRL Constantin Marilena Nicoleta nu a fost gasit ca asociat/actionar in alte societati.b) Asociatul unic al ELFI DREAM 
PAPER SRL (Constantin Marilena Nicoleta), nu a fost gasit in baza de date FEADR, cu proiect depus in aceeasi sesiune sau in sesiuni diferite proiecte ca persoana fizica 
autoritata, intreprindere individuala sau actionar unic sau majoritar al unei societati comerciale. In urma verificarilor in RECOM si a bazelor de date cu proiecte FEADR s-au 
constatat urmatoarele:- Administratorul societatii ELFI DREAM PAPER SRL si reprezentantul legal al proiectului este Constantin Adrian Florin, care este unic asociat, 
administrator si reprezentant legal al societatii CON PAPER EVOLUTION SRL cu proiect in derulare din fonduri FEADR, pe aceeasi masura 312, cu aceeasi activitate 
(fabricarea hartiei igienice, cod CAEN 1722).- Conform observatiilor expertilor care au intocmit Raportul vizitei pe teren, Constantin Marilena Nicoleta, asociata unica a 
societatii ELFI DREAM PAPER SRL, este casatorita cu Constantin Adrian Florin asociatul unic, administrator si reprezentant legal al societatii CON PAPER EVOLUTION 
SRL. Criteriu de eligibilitate neindeplinit:punctul 1.1Desi solicitantul a completat Doc. 11.3 „Declaratia de incadrare in IMM” cu bifarea optiunii de intreprindere autonoma, s-
au identificat elemente care nu confirma aceasta ipoteza.Avand in vedere ca:- asociatii unici ai celor doua societati ELFI DREAM PAPER SRL si CON PAPER 
EVOLUTION SRL sunt sot si sotie (gradul I de rudenie), conform constatarilor expertilor de la vizita pe teren.- cele doua societati isi vor desfasura activitatea pe aceeasi 
piata relevanta: fabricarea hartiei igienice- ELFI DREAM PAPER SRL si CON PAPER EVOLUTION SRL au acelasi administrator unic si reprezentant legal, Constantin 
Adrian Florin, care ia deciziile pentru cele doua societatiexista posibilitatea ca cele doua societati sa fie legate, in conformitate cu prevederile Legii 346/2004, art. 4. Avand
vedere ca proiectul este neeligibil la criteriile 1.1 si 6, toate sumele din Bugetul Indicativ au fost trecute la cheltuieli neeligibile. Ofertele de la Kronstadt Papier Technik si 
Evrika Eurodips SRL nu sunt datate. Ofertele de la Kronstadt Papier Technik si Evrika Eurodips SRL nu sunt datate. Avand in vedere ca proiectul este neeligibil la criteriile 
1.1 si 6, toate sumele din Bugetul Indicativ si planul financiar au fost trecute la cheltuieli neeligibile. 1. Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte. □ 
2. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte x 3. Acelaşi amplasament(comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte x4. 
Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte x5. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte 
xVerificare la CRPDRP DA x sau NU □Observaţiile CRPDRP: Verificarea crearii de conditii artificiale 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 M312 Formulare Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3
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147 312 C 01 12 3 03 00047 2012 9 28

INFIINTARE ATELIER PENTRU 
PRODUCEREA DE ARTICOLE 

DIN BETON PENTRU 
CONSTRUCTII

SC STEAND 
ENERGY 

CONSTRUCT 
SRL

ARGES Comuna/Oras 
OARJA Sat OARJA - - - - - - - - - - 234.550 7.900 199.367 0 35.183 20.802.017

1.6. Desi solicitantul a inscris in cererea de finantare codul CAEN 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii, activitatea descrisa in SF si 2 din cele 3 
echipamente achizitionate prin proiect (basculanta 12 t folosita pentru aprovizionare cu nisip, pietris ciment; betoniera malaxor folosita pentru prepararea betonului) sunt 
aferente codului CAEN 2363 - Fabricarea betonului, cod CAEN neeligibil prin masura 312. S-a bifat cu "nu" la punctul 1.6. deoarece, desi solicitantul a inscris in cererea de 
finantare codul CAEN 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru constructii, activitatea descrisa in SF si doua din cele trei echipamente achizitionate prin proiect 
(basculanta de 12 t folosita pentru aprovizionare cu nisip, pietris, ciment si betoniera malaxor folosita pentru prepararea betonului) sunt aferente codului CAEN 2363 - 
Fabricarea betonului, cod CAEN neeligibil prin masura 312. EG2 - Conform metodologiei de verificare, există neconcordanţe intre cheltuielile propuse in SF în raport cu 
nevoile reale ale investitiei: achizitii nejustificate in fluxul tehnologic al proiectului (utilaje si echipamente nejustificate din punct de vedere al capacitatilor si sortimentelor 
propuse prin proiect). Astfel, pentru sortimentele propuse a fi obtinute prin proiect -boltari din beton, elemente de pavaj, dale pentru terase, elemente de gard (placi din 
beton, stalpi din beton) materia prima este betonul. In cadrul studiului de fezabilitate, solicitantul sustine ca va achizitiona o basculanta de 12 t ce "va fi folosita pentru 
aprovizionare cu materii prime (nisip, pietris, ciment)", acestea fiind materii prime pentru obtinerea betonului, activitate neeligibila pe masura 312, si pentru care solicitantul 
detine cod CAEN secundar 2363. De asemenea mai achizitioneaza o betoniera malaxor pentru "prepararea betonului ce va fi folosit pentru obtinerea elementelor din beton". 
Aceste echipamente nu sunt specifice activitatii CAEN 2361 (pe care solicitantul sustine ca o va desfasura prin proiect) ci pot fi folosite pentru fabricarea betonului, activita
neeligibila prin masura 312 conform anexei 9 - Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN M312.Studiul de fezabilitate contine informatii cu caracter general, nefiind 
fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei solicitantului SC STEAND ENERGY CONSTRUCT SRL. In tabelul cu potentialii furnizori apar furnizori de materii prim
pentru fabricarea betonului. In cadrul capitolului 3.8 este descris fluxul tehnologic de obtinere a betonului, activitate neeligibila pe masura 312.EG5 - S-a bifat cu “NU” 
deoarece decizia etapei de evaluare initiala nr. 15229/27.09.2012 face referire la alt amplasament (comuna Bascov, satul Bascov). EG2 - S-a bifat cu “NU” pentru criteriul 
de eligibilitate EG 2, avand in vedere ca există neconcordanţe intre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitiei; achizitiile propuse in fluxul tehnologic
proiectului sunt nejustificate din punct de vedere al capacitatilor si sortimentelor intentionate a se realiza. Astfel, pentru produsele propuse a se obtine prin proiect - boltari 
din beton, elemente de pavaj, dale pentru terase, elemente de gard (placi din beton, stalpi din beton), materia prima este betonul.Pentru codul CAEN 2361 – “Produse din 
beton, pentru constructii”, basculanta de 12 t este o achizitie nejustificata in fluxul tehnologic al proiectului, nu este un utilaj specific acestui cod CAEN. Achizitionarea 
acesteia nu este caracteristica pentru investitia propusa. In cadrul studiului de fezabilitate, solicitantul sustine ca va achizitiona o basculanta de 12 t ce "va fi folosita pentru 
aprovizionare cu materii prime (nisip, pietris, ciment)", acestea fiind materii prime pentru obtinerea betonului, activitate neeligibila pe masura 312, si pentru care solicitantul 
detine cod CAEN secundar 2363. De asemenea mai achizitioneaza o betoniera malaxor pentru "prepararea betonului ce va fi folosit pentru obtinerea elementelor din beton". 
Aceste echipamente nu sunt specifice activitatii CAEN 2361 (pe care solicitantul sustine ca o va desfasura prin proiect), ci pot fi folosite pentru fabricarea betonului, 
activitate neeligibila prin masura 312 conform anexei 9 - Lista detaliata a actiunilor conform codurilor CAEN M312.Studiul de fezabilitate contine informatii cu caracter 
general, nefiind fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei solicitantului SC STEAND ENERGY CONSTRUCT SRL. Tratarea punctului 2.4 din studiul de 
fezabilitate – Fundamentarea necesitatii si oportunitatea investiei – este generala, nu este justificata necesitatea folosirii boltarilor din beton in constructii, nu sunt evidentiate 
avantajele folosirii acestora, in comparatie cu alte materiale existente pe piata.In cadrul capitolului 3.8 este descris fluxul tehnologic de obtinere a betonului, activitate 
neeligibila pe masura 312.EG5 - S-a bifat cu “NU” pentru criteriul de eligibilitate EG 5, avand in vedere ca solicitantul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare 
investitiei respective precum si avizele/autorizatiile de mediu, iar decizia etapei de evaluare initiala nr. 15229/27.09.2012 face referire la alt amplasament (comuna Bascov, 
satul Bascov). Conform metodologiei de verificare, există neconcordanţe intre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitiei: achizitii nejustificate in fluxul 
tehnologic al proiectului (utilaje si echipamente nejustificate din punct de vedere al capacitatilor si sortimentelor propuse prin proiect). Astfel, pentru sortimentele propuse a
obtinute prin proiect -boltari din beton, elemente de pavaj, dale pentru terase, elemente de gard (placi din beton, stalpi din beton) materia prima este betonul. In cadrul 
studiului de fezabilitate, solicitantul sustine ca va achizitiona o basculanta de 12 t ce "va fi folosita pentru aprovizionare cu materii prime (nisip, pietris, ciment)", acestea fiin
materii prime pentru obtinerea betonului, activitate neeligibila pe masura 312, si pentru care solicitantul detine cod CAEN secundar 2363. De asemenea mai achizitioneaza 
o betoniera malaxor pentru "prepararea betonului ce va fi folosit pentru obtinerea elementelor din beton". Aceste echipamente nu sunt specifice activitatii CAEN 2361 (pe 
care solicitantul sustine ca o va desfasura prin proiect) ci pot fi folosite pentru fabricarea betonului, activitate neeligibila prin masura 312 conform anexei 9 - Lista detaliata a 
actiunilor conform codurilor CAEN M312.Studiul de fezabilitate contine informatii cu caracter general, nefiind fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei 
solicitantului SC STEAND ENERGY CONSTRUCT SRL In tabelul cu potentialii furnizori apar furnizori de materii prime pentru fabricarea betonului In cadrul capitolului 3

148 312 M 01 12 3 03 00035 2012 9 28

ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI 
UTILAJE SPECIFICE PENTRU 

DESFASURAREA 
LUCRARILOR SPECIALE DE 

CONSTRUCTII

S.C. TEHNO CAT 
SERVICES AG 

SRL
ARGES

Comuna/Oras 
CATEASCA Sat 

CIRESU
- - - - - - - - - - 214.200 0 149.940 0 64.260 20.951.957

Pct.1.1-Care este statutul solicitantului?S-a bifat „NU”, deoarece solicitantul nu a completat Cap.III-Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, conform 
mentiunilor, conform mentiunilor:”In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se 
determina si se declara pe propria raspundere”-Solicitantul apartine categoriilor beneficiarilor eligibili?S-a bifat „NU”, deoarece solicitantul nu a prezentat Certificate eliberate 
de autoritatile administratiei publice locale, in raza carora isi are sediul social si punctul de lucru, pentru obligatiile de plata catre bugetul local, respective comuna Cateasca. 
Analizand Certificatul constatator si avand in vedere ca in Contractul de comodat, care atesta dreptul de folosinta al solicitantului asupra terenului in suprafata de 1.650 mp, 
este facuta mentiunea:”...comodatara...sa suporte cheltuielile pentru conservarea si folosirea imobilului ( cheltuielile cu intretinerea, cheltuielile cu utilitatile, taxele, 
impozitele....), consideram ca solicitantul nu apartine categoriilor beneficiarilor eligibili, intrucat nu a prezentat documentul mentionat mai sus. Eligibilitatea solicitantului 
Pct.1.1S-a bifat NU deoarece solicitantul nu a completat Cap.III-Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, conform mentiunilor:”In cazul intreprinderilor 
nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere”-S-a bifat 
„NU”, la ,,Solicitantul apartine categoriilor beneficiarilor eligibili?,, Solicitantul nu a prezentat Certificate eliberate de autoritatile administratiei publice locale, in raza carora isi 
are sediul social si punctul de lucru, pentru obligatiile de plata catre bugetul local, respectiv comuna Cateasca. EG2-Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea 
investitiei, se verifica si din punctul de vedere al concordantelor documentului: Avand in vedere informatiile furnizate in cadrul Memoriului justificativ cu privire la utilajele si 
echipamentele pe care solicitantul doreste sa le achizitioneze prin implementarea proiectului, iar achizitionarea celor doua macarale pentru incarcat, presupune existenta 
mijloacelor de transport, respectiv semiremorci, acest proiect nu si-ar fi demonstrat viabilitatea intrucat elementul de dependenta al activitatii fata de terti, nu poate justifica 
eficienta unei activitati.Mentionam faptul ca in cadrul aceleiasi sesiuni de proiecte au fost depuse urmatoarele proiecte:1. SC TEHNO CAT SERVICES SRL M312Sediu 
social: comuna Bascov, str.Paisesti DN nr.5, Camera 2, judet Arges Data de infiintare :27.07.2012Cod CAEN : 4311-Lucrari de demolare a constructiilor (activitate 
principala) Activitate secundara vizata de proiect :4399-Alte lucrari speciale de constructii Cerere de finantare F312M011230300035 din 28.09.2012 Reprezentant legal 
:Smarand Veronica-Maria Elaborator : SC EFK FINANCIAL PROIECT SRL Localizare proiect :comuna Cateasca, sat Ciresu, tarlaua 36, parcela 524/1, judet Arges 
Beneficiar al proiectului cu titlul ,,Achizitie echipamente si utilaje specifice pentru desfasurarea lucrarilor speciale de constructii,,. Contract de comodat cu incheierea de 
autentificare nr.1524/18.092012, incheiat intre SC International Lazar Company SRL si SC Tehno Cat Services SRL. 2.SC UTILAJ MACARA SERVICES SRLSediu social: 
comuna Bascov, str.Paisesti DN nr.5, Camera 1, judet ArgesData de infiintare :23.07.2012 Cod CAEN : 4311-Lucrari de demolare a constructiilor (activitate principala) 
Activitate secundara vizata de proiect :5210-Depozitari Cerere de finantare F312M011230300043 din 28.09.2012 Reprezentant legal :Lazar Vasilica-Ionut Elaborator : SC 
EFK FINANCIAL PROIECT SRL Localizare proiect :comuna Bascov, strada Serelor,nr.19, judet Arges Beneficiar al proiectului cu titlul ,,Achizitie echipamente si utilaje 
specifice pentru furnizarea serviciilor de depozitare si stocare,,. Contract de comodat cu incheierea de autentificare nr.1525/18.092012, incheiat intre SC International Lazar 
Company SRL si SC Utilaj Macara Services SRL. Investitia propusa se refera la achizitionarea urmatoarelor echipamente specializate : stivuitor 1,6 tone, stivuitor 5 tone, 
stivuitor 16 tone, 2 transpaleti electrici, sistem depozitare cu protectii cauciucate tip « V ». Astfel, in urma verificarilor au fost observate unele similititudini intre investitii, 
respectiv: proiectele au acelasi consultant, sunt complementare, aglomerate in aceeasi localitate, au acelasi comodant, sunt derulate in acelasi timp pe aceeasi masura, 
existand suspiciunea ca pot functiona in conditii de complementaritate.In concluzie, mentionam ca informatiile prezentate mai sus, ar putea releva coordonarea intentionata 
intre personae si/sau terti in scopul de a obtine mai multe proiecte FEADR, fapt ce ar putea intruni conditiile crearii de conditii artificiale.EG1-EG6 Beneficiarul trebuie sa 
dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de minim 10 aniS-a bifat „NU”, 
deoarece:Realizand corelatia dintre achizitiile propuse, constatarile efectuate ca urmare a vizitei pe teren evidentiate in E 3.8- Fisa de verificare pe teren si E 4.1-Raportul 
asupra verificarii pe teren, inexistenta unui spatiu amenajat corespunzator in scopul depozitarii si gararii utilajelor si echipamentelor propuse spre achizitionare, consideram 
ca eligibilitatea investitiei nu este demonstrata.Totodata la criteriul de eligibilitate EG6 se verifica conditia: „daca conform documentelor sunt prevazute cheltuieli pentru 
amenajarea, modernizarea, extinderea cladirii si ca acestea sunt incluse in categoria cheltuieli neeligibile”. Avand in vedere constatarile efectuate ca urmare a vizitei pe 
teren, si faptul ca prin proiect se doreste achizitia de utilaje si echipamente pentru “constructii si montaj componente metalice”, iar in urma controlului documentar am 
constatat ca solicitantul nu a inclus in cadrul Memoriului justificativ (Deviz general, deviz pe obiect), Cerere de finantare( Buget indicativ), cheltuieli pentru amenajarea 
spatiului aferent depozitarii si gararii utilajelor, consideram ca nu se respecta conditiile obligatorii aferente criteriilor EG1 si EG6. S-a bifat NU la criteriile de eligibilitate EG1 
si EG6:EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul 
ruralsiEG6 – Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de minim 10 ani Avand in vedere controlul document

149 312 M 01 12 3 03 00029 2012 9 28 CONSTRUIRE FABRICA DE 
CONFECTII TEXTILE

SC DINAMIC 
EURO CONF SRL ARGES

Comuna/Oras 
BAICULESTI Sat 

ZIGONENI
- - - - - - - - - - 235.294 0 200.000 0 35.294 21.151.957

Solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare. Astfel EG 2 s-a bifat NU. Solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare. Astfel criteriul 
de Eligibilitate EG2 s-a bifat NU. Solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare. Punctul E 3.1- Informatii furnizate in cadrul bugetului indicativ s-a bifat 
NU si implicit punctele 3.3, 3.4 si 3.5 s-au bifat NU. Solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare. Astfel la punctul 4 - Fisa de verificare a rezonabilitatii 
preturilor s-au inscris bifele NU. Solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare. Astfel la punctele 5.1 si 5.2 s-au inscris bifele NU. Punctul 6. -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 Masura 312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1 , cod manual M01-02, versiunea consolidata 07, aprobata prin OMADR nr.29/25.02.2013. S-a 
procedat la verificarea solicitantului/asociatilor acestuia prin serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului. Pentru a proba verificarile efectuate s-au 
atasat print-uri din RECOM, Baza de date FEADR/SAPARD si Document 16. Solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare. Astfel proiectul se 
incadreaza in categoria proiectelor neeligibile.
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150 312 M 01 12 3 03 00043 2012 9 28

ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI 
UTILAJE SPECIFICE PENTRU 
FURNIZAREA SERVICIILOR 

DE DEPOZITARE SI STOCARE

SC UTILAJ 
MACARA 

SERVICES SRL
ARGES

Comuna/Oras 
BASCOV Sat 

BASCOV
- - - - - - - - - - 213.360 0 149.352 0 64.008 21.301.309

Pct.1.1-Care este statutul solicitantului?S-a bifat „NU”, deoarece solicitantul nu a completat Doc. 11.3 -Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, 
conform mentiunilor:”In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si 
se declara pe propria raspundere”-Solicitantul apartine categoriilor beneficiarilor eligibili?S-a bifat „NU”, deoarece solicitantul nu a prezentat Certificate eliberate de autorita
administratiei publice locale, in raza carora isi are sediul social si punctul de lucru, pentru obligatiile de plata catre bugetul local, respectiv comuna Bascov. Analizand 
Certificatul constatator si avand in vedere ca in Contractul de comodat, care atesta dreptul de folosinta al solicitantului asupra terenului in suprafata de 1.047 mp, este facu
mentiunea:”...comodatara...sa suporte cheltuielile pentru conservarea si folosirea imobilului ( cheltuielile cu intretinerea, cheltuielile cu utilitatile, taxele, impozitele....), 
consideram ca solicitantul nu apartine categoriilor beneficiarilor eligibili, intrucat nu a prezentat documentul mentionat mai sus.Pct.1.6 - Solicitantul s-a inregistrat in Anexa 
B - informatii privind solicitantul, cu cod CAEN 5210 - Depozitari. Conform Certificatului Constator nr. 534.644/10.09.2012 SC Utilaj Macara Services are ca si activitate 
principala cod 4311 - lucrari de demolare a constructiilor, iar ca si activitate secundara cod CAEN 5210 - Depozitari. Prin activitatea propusa prin proiect rezulta faptul ca 
solicitantul va obtine venituri din servicii de depozitare, activitate care este exclusa din cod CAEN 5210, fiind inclusa in cod CAEN 6820 - Inchirierea bunurilor imobiliare 
proprii sau in leasing, activitate neinclusa in Anexa 9, ca fiind eligibila prin Masura 312. Eligibilitatea solicitantuluiPct.1.1-Care este statutul solicitantului?S-a bifat „NU”, 
deoarece solicitantul nu a completat Doc. 11.3 -Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, conform mentiunilor:”In cazul intreprinderilor nou-infiintate 
datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere”-Solicitantul apartine 
categoriilor beneficiarilor eligibili?S-a bifat „NU”, deoarece solicitantul nu a prezentat Certificate eliberate de autoritatile administratiei publice locale, in raza carora isi are 
sediul social si punctul de lucru, pentru obligatiile de plata catre bugetul local, respectiv comuna Bascov. Pct.1.6 -Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii 
care se finanteaza prin proiect? Solicitantul s-a inregistrat in Anexa B - informatii privind solicitantul, cu cod CAEN 5210 - Depozitari. Conform Certificatului Constator nr. 
534.644/10.09.2012 SC Utilaj Macara Services are ca si activitate principala cod 4311 - lucrari de demolare a constructiilor, iar ca si activitate secundara cod CAEN 5210 - 
Depozitari. Din activitatea propusa prin proiect rezulta faptul ca solicitantul va obtine venituri din servicii de depozitare, activitate care este exclusa din cod CAEN 5210, fiind 
inclusa in cod CAEN 6820 - Inchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing, activitate neinclusa in Anexa 9, ca fiind eligibila prin Masura 312. EG1 – La vizita pe teren 
am constatat urmatoarele:- Spatiul aferent realizarii activitatilor prevazute prin proiect nu are acces la infrastructura de baza, accesul realizandu-se prin spatiul juridic al SC 
International Lazar Company SRL; solicitantul nu a prezentat document din care sa rezulte acordul proprietarului in acest sens. - In constructia C1 –,, atelier revizie auto’’ 
erau depozitate o serie de materiale si echipamente auto. De asemenea in spatiul propus prin proiect erau garate mijloace de transport ce apartin firmei SC International 
Lazar Company SRL( firma comodatanta pentru pentru spatiul respectiv). - La data vizitei pe teren in hala respectiva se desfasurau activitati de reparatii auto; constructia 
–,, atelier revizie auto’’, implicata in proiect este amplasata in interiorul spatiului juridic al firmei SC International Lazar Company SRL. - Nu exista drum de acces spre hala 
respectiva, accesul realizandu-se prin spatiul juridic al SC International Lazar Company SRL.Din studiul documentar si constatarile de la data vizitei pe teren se 
concluzioneaza ca nu exista conditiile necesare realizarii activitatilor prevazute in memoriul justificativ.EG2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea 
investitieiSolicitantul s-a inregistrat in Cererea de Finantare pct. B1.1 - informatii privind solicitantul, cu cod CAEN 5210 - Depozitari. Conform Certificatului Constator nr. 
534.644/10.09.2012 SC Utilaj Macara Services are ca si activitate principala cod 4311 - lucrari de demolare a constructiilor, iar ca si activitate secundara cod CAEN 5210 - 
Depozitari. Din activitatea propusa prin proiect rezulta faptul ca solicitantul va obtine venituri din servicii de depozitare, activitate care este exclusa din cod CAEN 5210, fiind 
inclusa in cod CAEN 6820 - Inchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing, activitate neinclusa in Anexa 9, ca fiind eligibila prin Masura 312.Avand in vedere 
informatiile furnizate in cadrul Memoriul Justificativ cu privire la utilajele si echipamentele pe care solicitantul doreste sa le achizitioneze prin implementarea proiectului, 
respectiv achizitionarea celor 3 stivuitoare , a transpaletilor electrici si a sistemului de depozitare cu protectii cauciucate, acest proiect nu isi demonstreaza viabilitatea 
investitiei.In concluzie din activitatea propusa prin proiect rezulta faptul ca solicitantul va obtine venituri din servicii de depozitare, activitate care este exclusa din cod CAEN 
5210, fiind inclusa in cod CAEN 6820 - Inchirierea bunurilor imobiliare proprii sau in leasing, activitate neinclusa in Anexa 9, ca fiind eligibila prin Masura 312.Mentionam 
faptul ca in cadrul aceleiasi sesiuni de proiecte au fost depuse urmatoarele proiecte:1. SC TEHNO CAT SERVICES SRL M312Sediu social: comuna Bascov, str.Paisesti 
DN nr.5, Camera 2, judet Arges Data de infiintare :27.07.2012Cod CAEN : 4311-Lucrari de demolare a constructiilor (activitate principala) Activitate secundara vizata de 
proiect :4399-Alte lucrari speciale de constructii Cerere de finantare F312M011230300035 din 28.09.2012 Reprezentant legal :Smarand Veronica-Maria Elaborator : SC 
EFK FINANCIAL PROIECT SRL Localizare proiect :comuna Cateasca, sat Ciresu, tarlaua 36, parcela 524/1, judet Arges Beneficiar al proiectului cu titlul ,,Achizitie 
echipamente si utilaje specifice pentru desfasurarea lucrarilor speciale de constructii Contract de comodat cu incheierea de autentificare nr 1524/18 092012 incheiat int

151 312 M 01 12 3 03 00034 2012 9 28 VALORIFICAREA BIOMASEI 
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Comuna/Oras 
NEGRASI Sat 

NEGRASI
- - - - - - - - - - 233.230 0 198.245 0 34.985 21.499.554

EG1 - Microintreprinderile, atat cele existente cat si cele nou-infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural, se verifica 
si din punctul de vedere al concordantelor documentului: 1.Studiu de fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de constructii si/sau montaj Sau 2. Memoriul justificativ pentru 
proiecte care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj (care nu necesita eliberarea certificatului de urbanism), cu documentele necesare intocmirii cererii de finantare. 
Conform precizarilor din cadrul Ghidului solicitantului masura 312 " Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi", punctul 1 Documentele necesare intocmirii 
Cererii de finantare, Studiul de fezabilitate se intocmeste pentru proiecte cu lucrari de constructii si/sau montaj si Memoriul justificativ se intocmeste pentru proiecte fara 
lucrari de constructii si/sau montaj. La vizita pe teren s-a constatat faptul ca, locatia in care urmeaza sa fie montate utilajele/echipamentele nu corespunde din punct de 
vedere tehnic. Spatiul respectiv este o hala dezafectata, neamenajata cu acoperisul tip sarpanta de metal, invelita cu placi de azbociment ce prezinta multiple degradari, 
fara termoizolatie. Totodata cladirea prezinta zone demolate ale peretilor, tencuiala exterioara si exterioara este deteriorata, pardoseala este betonata avand o serie de 
denivelari. Sunt necesare lucrari de demolare a unor fundatii(existente) si lucrari de dezafectare a halei respective. Amplasamentul aferent montarii unitatii de paletizat paie, 
fiind ocupat partial cu o serie de echipamente cu grad de uzura ridicat si nefunctionale.De asemenea cele doua fanare zootehnice preluate de solicitant prin contractul de 
comodat, unde vor fi depozitati balotii de paie, sunt intr-o stare avansata de degradare, acoperisul tip sarpanta de metal, invelita cu placi de azbociment prezinta multiple 
degradari(peste 70%).In Contractul de comodat se mentioneaza faptul ca spatiul unde vor fi amplasate echipamentele propuse a se achizitiona prin proiect sunt racordate la 
reteaua de curent electric, la reteaua de apa si la canalizare, fara a fi precizat faptul ca SA Delta – comodant va permite solicitantului accesul la aceste utilitati. Avand in 
vedere ca lucrarile de amenajare din punct de vedere C+M+I, necesita un volum mare de munca si costuri semnificative, iar acestea nu au fost executate pana la data viz
in teren, era obligatoriu pentru proiectul propus sa se ataseze Studiu de fezabilitate, Certificat de urbanism/Autorizatie de construire. Tinand cont de faptul ca solicitantul a 
prezentat in cadrul proiectului, documentul 1- Memoriu justificativ in loc de Studiu de fezabilitate, nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG1. Solicitantul nu a prezentat 
Extras de Carte Funciara valabil cu inscrierea dreptului real pe care il detine asupra imobilului care face obiectul Contractul de comodat autentificat sub 
nr.1521/17.09.2012.EG2-Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei, se verifica si din punctul de vedere al concordantelor documentului: 1.Studiu de 
fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de constructii si/sau montaj Sau 2. Memoriul justificativ pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj Informatiile 
economice prezentate in cadrul Memoriului justificativ nu corespund realitatii, intrucat acestea trebuiau intocmite cu corelarea valorii totale a investitiei luand in calcul si 
valoarea lucrarilor de constructii si/sau montaj necesare pentru amenajarea cladirii propuse pentru instalarea utilajelor. Informatiile economice prezentate in cadrul 
Memoriului justificativ nu corespund realitatii, intrucat acestea trebuiau intocmite cu corelarea valorii totale a investitiei luand in calcul si valoarea lucrarilor de constructii 
si/sau montaj necesare pentru amenajarea cladirii propuse pentru instalarea utilajelor. Avand in vedere neconcordantele privind informatiile economice prezentate mai sus si 
faptul ca solicitantul a prezentat in cadrul proiectului, documentul 1- Memoriu justificativ in loc de Studiu de fezabilitate, nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG2. EG 
Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de minim 10 ani.La 
criteriul de eligibilitate EG6 se verifica conditia: „daca conform documentelor sunt prevazute cheltuieli pentru amenajarea, modernizarea, extinderea cladirii si ca acestea 
sunt incluse in categoria cheltuieli neeligibile”. Avand in vedere constatarile efectuate ca urmare a vizitei pe teren, si faptul ca lucrarile de amenajare din punct de vedere 
C+M+I, necesita un volum mare de munca si costuri semnificative, dar in Bugetul indicativ nu au fost prevazute aceste cheltuieli neeligibile pentru modernizarea 
constructiei, nu se respecta conditiile obligatorii aferente criteriului EG6.Solicitantul nu a prezentat Extras de Carte Funciara valabil cu inscrierea dreptului real pe care il 
detine asupra imobilului care face obiectul Contractul de comodat autentificat sub nr.1521/17.09.2012. EG2-Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei, se 
verifica si din punctul de vedere al concordantelor documentului: 1.Studiu de fezabilitate pentru proiecte cu lucrari de constructii si/sau montaj Sau 2. Memoriul justificativ 
pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj Informatiile economice prezentate in cadrul Memoriului justificativ nu corespund realitatii, intrucat acestea 
trebuiau intocmite cu corelarea valorii totale a investitiei luand in calcul si valoarea lucrarilor de constructii si/sau montaj necesare pentru amenajarea cladirii propuse pentru 
instalarea utilajelor. Avand in vedere neconcordantele privind informatiile economice prezentate mai sus si faptul ca solicitantul a prezentat in cadrul proiectului, documentul 
1- Memoriu justificativ in loc de Studiu de fezabilitate, nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG2. Verificarea bugetului indicativ-se verifica si din punctul de vedere al 
concordantelor documentului: 1.Studiul de fezabilitate pentru proiecte care prevad lucrari de constructii si/sau montaj sau Memoriul justificativ pentru proiecte care nu 
prevad lucrari de constructii si/sau montaj 3.1 Avand in vedere ca solicitantul a prezentat in cadrul proiectului Memoriu justificativ in loc de Studiu de fezabilitate,consideram 
ca tipurile de cheltuieli şi sumele înscrise in cadrul Bugetului indicativ nu sunt corecte. Preturile pentru bunurile/serviciile incluse in cheltuielile eligibile au fost verificate in 
totalitate prin baza de de date si ofertele prezentate Nu s-a completat planul financiar intrucat informatiile economice prezentate in cadrul Memoriului justificativ
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152 312 C 01 12 3 03 00028 2012 9 28
ÎNFIINŢARE ATELIER 

PRELUCRARE LEMN PENTRU 
CONSTRUCŢII

S.C. GREEN 
BUILDING 

STRUCTURE 
S.R.L.

ARGES Comuna/Oras TEIU 
Sat TEIU - - - - - - - - - - 235.217 4.227 199.934 0 35.283 21.699.488

Criterii de eligibilitate neindeplinite: punctul 1.1: Conform Doc 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor, solicitantul are o cifra de afaceri anuala 
neta si active totale in valoare de peste 2,0 milioane euro, prin urmare nu se incadreaza in categoria microintreprinderilor ca beneficiar eligibil pe masura 312.Asociatul unic 
al societatii care a depus proiect pe masura 312 pe cod CAEN 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii case din lemn, mai este actionar 
majoritar la o alta societate, SC CORAL CONSTRUCT ARHON SRL, infiintata in 2001 si care, conform Certificatului listat de expert din baza de date ONRC, este in 
functiune si isi desfasoara activitatea pe o piata de desfacere adiacenta, respectiv lucrari de constructii rezidentiale si neridentiale.In concluzie, cele doua societati S.C. 
GREEN BUILDING STRUCTURE S.R.L si SC CORAL CONSTRUCT ARHON SRL sunt legate prin asociatul Moise Dumitru.Intrucat solicitantul a completat Doc 11.3 
Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor, cu incadrarea societatii S.C. GREEN BUILDING STRUCTURE S.R.L., la categoria intreprinderilor 
autonome, desi intreprinderea este legata cu SC CORAL CONSTRUCT ARHON SRL, proiectul este neeligibil.Punctul 1.5 S-au completat verificările de la acest punct cu 
cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221.Asociatul unic al societatii care a depus 
proiect pe masura 312, mai este actionar majoritar la o alta societate, SC CORAL CONSTRUCT ARHON SRL. Asociatul unic si administratorul Moise Dumitru, si cele 
doua societati nu au mai beneficiat de sprijin nerambursabil din fonduri FEADR/SAPARD pe acelasi tip de investitie, si nu au proiecte finalizate; in derulare (în curs de 
evaluare) sau contractate şi nefinalizate. Criterii de eligibilitate neindeplinite: punctul 1.1: Conform Doc 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor, 
solicitantul are o cifra de afaceri anuala neta si active totale in valoare de peste 2,0 milioane euro, prin urmare nu se incadreaza in categoria microintreprinderilor ca 
beneficiar eligibil pe masura 312.Asociatul unic al societatii care a depus proiect pe masura 312 pe cod CAEN 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie 
pentru construcţii case din lemn, mai este actionar majoritar la o alta societate, SC CORAL CONSTRUCT ARHON SRL, infiintata in 2001 si care, conform Certificatului 
listat de expert din baza de date ONRC, este in functiune si isi desfasoara activitatea pe o piata de desfacere adiacenta, respectiv lucrari de constructii rezidentiale si 
neridentiale.In concluzie, cele doua societati S.C. GREEN BUILDING STRUCTURE S.R.L si SC CORAL CONSTRUCT ARHON SRL sunt legate prin asociatul Moise 
Dumitru.Intrucat solicitantul a completat Doc 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor, cu incadrarea societatii S.C. GREEN BUILDING 
STRUCTURE S.R.L., la categoria intreprinderilor autonome, desi intreprinderea este legata cu SC CORAL CONSTRUCT ARHON SRL, proiectul este neeligibil.Punctul 1.5 
S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor de lucru nr. 220 
și 221.Asociatul unic al societatii care a depus proiect pe masura 312, mai este actionar majoritar la o alta societate, SC CORAL CONSTRUCT ARHON SRL. Asociatul 
unic si administratorul Moise Dumitru, si cele doua societati nu au mai beneficiat de sprijin nerambursabil din fonduri FEADR/SAPARD pe acelasi tip de investitie, si nu au 
proiecte finalizate; in derulare (în curs de evaluare) sau contractate şi nefinalizate. Criterii de eligibilitate neindeplinite: EG2 Prognozele financiare sunt completate eronat. 
Astfel pentru demonstrarea capacitatii de cofinantare a proiectului, solicitantul a depus scrisoare de confort pentru credit de la Banca.Planul financiar si prognozele 
financiare au fost completate luand in calcul acoperirea cofinantarii din surse proprii, desi nu este facuta dovada detinerii sumelor prin extras de cont sau depozite la termen. 
Intrucat nu au fost prevazute cheltuieli si plati cu rambursarea creditului contractat de la Banca, nu este facuta dovada ca indicatorii financiari se incadreaza in limitele 
prevazute de metodologia de verificare a viabilitatii economice.Nu este descris flux tehnologic si nici plan de productie pe 5 ani.Matricea de verificare a viabilitatii economico 
financiare nu a mai fost completata de expert intrucat nu se poate estima durata de rambursare si dobanzile aferente.Intrucat nu a fost indeplinit criteriul de eligibilitate 1.1, 
nu au mai fost solicitate informatii suplimentare. Criterii de eligibilitate neindeplinite: EG2 Prognozele financiare nu sunt completate în concordanță cu celelalte informații 
existente în cererea de finanțare. Astfel pentru demonstrarea capacitatii de cofinantare a proiectului, solicitantul a depus scrisoare de confort pentru credit de la 
Banca.Planul financiar si prognozele financiare au fost completate luand in calcul acoperirea cofinantarii din surse proprii, desi nu este facuta dovada detinerii sumelor prin 
extras de cont sau depozite la termen. Intrucat nu au fost prevazute cheltuieli si plati cu rambursarea creditului contractat de la Banca, nu este facuta dovada ca indicatorii 
financiari se incadreaza in limitele prevazute de metodologia de verificare a viabilitatii economice.Nu este descris flux tehnologic si nici plan de productie pe 5 ani.Matricea 
de verificare a viabilitatii economico financiare nu a mai fost completata de expert intrucat nu se poate estima durata de rambursare si dobanzile aferente.Intrucat nu a fost 
indeplinit criteriul de eligibilitate 1.1, nu au mai fost solicitate informatii suplimentare. Criterii de eligibilitate neindeplinite: EG2 Prognozele financiare sunt completate eronat. 
Astfel pentru demonstrarea capacitatii de cofinantare a proiectului, solicitantul a depus scrisoare de confort pentru credit de la Banca.Planul financiar si prognozele 
financiare au fost completate luand in calcul acoperirea cofinantarii din surse proprii, desi nu este facuta dovada detinerii sumelor prin extras de cont sau depozite la termen. 
Intrucat nu au fost prevazute cheltuieli si plati cu rambursarea creditului contractat de la Banca, nu este facuta dovada ca indicatorii financiari se incadreaza in limitele 
prevazute de metodologia de verificare a viabilitatii economice Nu este descris flux tehnologic si nici plan de productie pe 5 ani Matricea de verificare a viabilitatii econom
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CREAREA UNEI CAPACITĂȚI 
DE PRODUCȚIE ÎN MEDIUL 

RURAL PENTRU REALIZAREA 
DE TIPĂRITURI PE SUPORT 

TEXTIL, PE MATERIAL 
PLASTIC, PE STICLĂ, METAL, 

LEMN ȘI CERAMICĂ 

S.C. TEXTILE 
PRINT DIVISION 

S.R.L.
ARGES

Comuna/Oras 
LUNCA CORBULUI 

Sat CATANE
- - - - - - - - - - 290.646 0 199.233 0 91.413 21.898.721

Spatiul propus este neadecvat desfasurării activitatii descrise in proiect. Una din camerele in care urmeaza sa se desfasoare activitatea propusa prin proiect are 
3,83m/3,50m, şi se va amplasa o imprimanta cu tunel de racire cu dimensiunile de 2,90m/2,02 m. Aceste utilaje vor fi deservite de 6 oameni care vor lucra consecutiv 
cu/langa acestea. În aceste conditii nu se demonstrează posibilitatea desfasurarii activitatii. Acest lucru este susţinut de precizările fisei E3.8 întocmită la vizita pe teren, 
respectiv, faptul că este imposibila desfasurarea activitatii in acest spatiu. Deşi, fara nicio justificare din partea experţilor, în formularul E4.1 a fost inlocuit termenul de 
imposibilitate cu modalitatea de desfasurare a activitatii. De asemenea in Memoriul justificativ nu se specifica nimic de utilitatile necesare desfăsurarii activitatii, racordul la 
apa, de existenta toaletei, a spatiului pentru vestiar. Certificatul Unic de Înregistrare a solicitantului este emis în data de 13.09.2012, în timp ce Memoriul justificativ a fost 
intocmit in 06.08.2012 iar Contractul de închiriere a imobilului este încheiat în data de 22.08.2012.Memoriul justificativ prezinta informatii insuficiente si fara legatura cu 
proiectul, posibil de la alt proiect (se vorbeste despre fabricarea ambalajelor de lemn la pag. 32). Întrucât în cadrul acestui criteriu de eligibilitate se verifică atât studiul de 
fezabilitate cât şi documentele de proprietate/folosinţă a imobilului în care se va desfăşura activitatea propusă prin proiect, elementele prezentate mai sus demonstreaza ca 
investitia nu este fezabilă, conducând la neîndeplinirea acestui criteriu. De asemenea, s-au analizat următoarele informaţii din care concluzionăm că derularea proiectului şi 
controlul asupra activităţii societăţii va aparţine domnului Chiriţă :Ca si dovada a cofinantarii s-a atasat un extras de cont care prezintă la Sold final suma necesară 
contribuţiei private, banii provenind însă din Avans marfă viraţi de SC Pro Quality Event ORG SRL. Această firmă are ca asociat cu o cotă de participare de 95 % şi ca 
administrator tot pe domnul Chiriţă M. Răzvan-Mirel, care este administratorul SC Textile Print Division SRL şi care are ca activitate pricipală codul CAEN 5630 Baruri şi 
alte activităţi de servire a băuturilor. În plus, în răspunsul la solicitarea de informaţii suplimentare transmis SVCF Argeş, în care sunt enumeraţi potenţialii clienţi ai 
solicitantului nu apare firma SC Pro Quality Event ORG SRL.Pentru demonstrarea modului de livrare a produsului finit către client a fost ataşat un Contract de Împrumut 
pentru folosinţă-comodat, a unui autovehicul marca Peugeot Boxer. Asociatul unic şi administratorul firmei comodante, SC SOLUTION LINE SRL, este tot domnul Chiriţă 
Răzvan-Mirel. Spatiul propus este neadecvat desfasurării activitatii descrise in proiect. Una din camerele in care urmeaza sa se desfasoare activitatea propusa prin proiect 
are 3,83m/3,50m, şi se va amplasa o imprimanta cu tunel de racire cu dimensiunile de 2,90m/2,02 m. Aceste utilaje vor fi deservite de 6 oameni care vor lucra consecutiv 
cu/langa acestea. În aceste conditii nu se demonstrează posibilitatea desfasurarii activitatii. Acest lucru este susţinut de precizările fisei E3.8 întocmită la vizita pe teren, 
respectiv, faptul că este imposibila desfasurarea activitatii in acest spatiu. Deşi, fara nicio justificare din partea experţilor, în formularul E4.1 a fost inlocuit termenul de 
imposibilitate cu modalitatea de desfasurare a activitatii. De asemenea in Memoriul justificativ nu se specifica nimic de utilitatile necesare desfăsurarii activitatii, racordul la 
apa, de existenta toaletei, a spatiului pentru vestiar. Certificatul Unic de Înregistrare a solicitantului este emis în data de 13.09.2012, în timp ce Memoriul justificativ a fost 
intocmit in 06.08.2012 iar Contractul de închiriere a imobilului este încheiat în data de 22.08.2012.Memoriul justificativ prezinta informatii insuficiente si fara legatura cu 
proiectul, posibil de la alt proiect (se vorbeste despre fabricarea ambalajelor de lemn la pag. 32). Întrucât în cadrul acestui criteriu de eligibilitate se verifică atât studiul de 
fezabilitate cât şi documentele de proprietate/folosinţă a imobilului în care se va desfăşura activitatea propusă prin proiect, elementele prezentate mai sus demonstreaza ca 
investitia nu este fezabilă, conducând la neîndeplinirea acestui criteriu. De asemenea, s-au analizat următoarele informaţii din care concluzionăm că derularea proiectului şi 
controlul asupra activităţii societăţii va aparţine domnului Chiriţă :Ca si dovada a cofinantarii s-a atasat un extras de cont care prezintă la Sold final suma necesară 
contribuţiei private, banii provenind însă din Avans marfă viraţi de SC Pro Quality Event ORG SRL. Această firmă are ca asociat cu o cotă de participare de 95 % şi ca 
administrator tot pe domnul Chiriţă M. Răzvan-Mirel, care este administratorul SC Textile Print Division SRL şi care are ca activitate pricipală codul CAEN 5630 Baruri şi 
alte activităţi de servire a băuturilor. În plus, în răspunsul la solicitarea de informaţii suplimentare transmis SVCF Argeş, în care sunt enumeraţi potenţialii clienţi ai 
solicitantului nu apare firma SC Pro Quality Event ORG SRL.Pentru demonstrarea modului de livrare a produsului finit către client a fost ataşat un Contract de Împrumut 
pentru folosinţă-comodat, a unui autovehicul marca Peugeot Boxer. Asociatul unic şi administratorul firmei comodante, SC SOLUTION LINE SRL, este tot domnul Chiriţă 
Răzvan-Mirel.
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154 312 M 01 12 3 03 00022 2012 9 28
DOTARE CABINET MEDICAL 
DENTAR CU ECHIPAMENTE 

MODERNE

RUCSANDA N. 
STEFAN - 
CABINET 

STOMATOLOGIC

ARGES Comuna/Oras 
RUCAR Sat RUCAR - - - - - - - - - - 35.612 0 24.928 0 10.684 21.923.649

Pct. 1.1 S-a bifat DA in baza documentelor anexate cererii de finantare .Pct.1.2 S-a bifat DA in baza documentelor anexate cererii de finantare .Pct.1.3 S-a bifat NU in urma 
verificarilor efectuate in bazele de date si s-au anexat print-urile. Pct.1.4 S-a bifat NU in urma verificarilor efectuate in bazele de date si s-au anexat print-urile. Pct.1.5 S-a 
bifat NU conform Declaratiei pe propria raspundere a solicitantului din cererea de finantare.Pct.1.6 S-a bifat DA in baza documentelor anexate cererii de finantare . 
EG1;EG6 S-a solicitat prin Fisa E3.4 depunerea urmatoarelor documente: Extras de Carte Funciara sau Document emis de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara 
teritorial, care sa dovedeasca ca la nivelul unitatii administrativ-teritoriale nu au fost finalizate lucrarile de cadastru. S-a precizat ca trebuie sa fie depus Extras de Carte 
Funciara, in care sa apara inscris dreptul de folosinta in favoarea solicitantului RUCSANDA N. STEFAN-CABINET STOMATOLOGIC. Prin Raspunsul la Fisa E3.4 s-au 
prezentat urmatoarele documente:Plan de amplasament si delimitare a bunului imobil si Fisa Bunului imobil, verificate si receptionate de Oficiul Judetean de Cadastru 
Geodezie si Cartografie Arges sub nr. 431/16.07.2001. S-au depus de asemenea Adeverinta nr. 547/21.01.2013, emisa de Primaria Comunei Rucar in care se mentionea
suprafata concesionata la zi si respectarea clauzelor contractuale de catre solicitant. Totodata s-a prezentat documentul eliberat de unitatea administrativ teritoriala, 
respectiv adresa nr. 543/21.01.2013, care precizeaza ca operatiunile de inscriere in cartea funciara a imobilului care face obiectul proiectului, nu sunt finalizate la momentul 
actual si sunt in derulare.In urma analizei documentelor anexate cererii de finantare si a celor depuse in Raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare s-a bifat NU pe 
urmatoarele considerente:- Pentru imobilul care face obiectul proiectului, avand nr. cadastral 366, conform Fisei bunului imobil verificat si receptionat de Oficiul Judetean de 
Cadastru Geodezie si Cartografie Arges sub nr. 431/16.07.2001, trebuia sa se prezinte extras de carte funciara pe numele primariei in calitate de concedent, in care sa 
apara inscrierea dreptului de folosinta in favoarea solicitantului RUCSANDA N. STEFAN-CABINET STOMATOLOGIC, conform Contractului de concesiune nr. 
2133/21.05.2006.- Demararea procedurii de inscriere in cartea funciara a imobilului s-a facut din anul 2001.- La data preluarii in exploatare, respectiv 12.05.2006, imobilul 
avea nr. cadastral atribuit.- In adresa nr. 543/21.01.2013 emisa de Primaria comunei Rucar se precizeaza ca la momentul actual nu sunt finalizate operatiunile de inscriere 
in Cartea Funciara. Conform Manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Masura 312-Versiunea 06, daca nu
depus extras de carte funciara, solicitantul va prezenta document eliberat de unitatea administrativ teritoriala care sa dovedeasca ca nu au fost finalizate lucrarile de 
cadastru.Documentele depuse de solicitant dovedesc faptul ca pentru imobilul implicat in proiect s-au efectuat operatiunile de cadastru, dar nu s-a realizat inscrierea in 
Cartea Funciara.Pentru EG1 si EG6 s-a bifat NU intrucat nu au fost depuse documentele obligatorii pentru imobilul in care s-a propus realizarea investitiilor prin proiect, 
documente solicitate prin Fisa E3.4.EG2 S-au solicitat informatii suplimentare pentru doc. 1. S-a bifat DA dupa primirea Raspunsului la Fisa E3.4. EG3 Nu este cazul.EG4 
S-a bifat DA, in urma verificarii documentelor anexate cererii de finantare.EG5 S-a solicitat prin Fisa E3.4 depunerea Procesului verbal de constatare a conformitatii nr. 
220/20.03.2012, mentionat in Notificarea privind certificarea conformitatii nr. 1265/28.03.2012 emisa de Directia de Sanatate Publica Arges. S-a bifat DA dupa primirea 
Raspunsului la Fisa E3.4. EG7 S-a bifat DA, dupa verificarea informatiilor din doc. 6.1 si 6.2.EG8 S-a bifat DA, dupa verificarea doc. 17. S-a bifat dupa primirea raspunsului 
la E3.4 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare Pct.3 Buget indicativS-au solicitat informatii/clarificari suplimentare , redepunere devize, anexe, buget indicativ . S-a 
bifat dupa primirea raspunsului la Fisa E3.4. Informatiile prezentate in cadrul bugetului indicativ sunt corecte si sunt in conformitate cu devizul general si devizele pe obiect 
prezentate in cadrul MJ-ului. Data si rata de schimb din CF (sheet-ul Buget indicativ) corespunde cu cea utilizata din devizul general din MJ si cu cursul BCE din data 
intocmirii MJ-ului. S-a atasat la prezenta fisa de verificare cursul BCE din data de 21.09.2012 - 4,5173. S-a bifat dupa primirea raspunsului la E3.4 Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare. Pct.4 Fisa de verificare a rezonabilitatii preturilorS-au solicitat informatii/clarificari suplimentare , redepunere oferte . S-a bifat dupa primirea 
raspunsului la Fisa E3.4. S-a verificat in Baza de date daca categoria de bunuri si servicii din devizele pe obiect se regasesc in Baza de date. Bunurile din devizele pe obiect 
nu se regasesc in Baza de Date. In acest sens solicitantul a prezentat 3 oferte pentru bunurile a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro. S-au bifat punctele 
corespunzatoare din Fisa de verificare a rezonabilitatii preturilor, dupa primirea raspunsului la informatiile solicitate. S-a atasat la prezenta fisa extras din Baza de date pen
categoria servicii.Preturile pentru bunurile/serviciile incluse in cheltuielile eligibile au fost verificate in totalitate, prin baza de date si ofertele prezentate. S-a bifat dupa 
primirea raspunsului la E3.4 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare. Pct.5 Plan financiarS-a solicitat redepunere plan financiar . S-a bifat dupa primirea raspunsului la 
Fisa E3.4.Planul financiar este corect completat si respecta gradul de interventie publica. Beneficiarul a solicitat avans. S-a bifat dupa primirea raspunsului la E3.4 Fisa de 
solicitare a informatiilor suplimentare. Pct.6 S-a bifat NU, in urma verificarilor efectuate. Pct.7 Proiectul nu este eligibil intrucat nu indeplineste toate criteriile de eligibilitate, 
respectiv criteriile EG1 si EG6. Solicitantul nu a depus Extras de Carte Funciara pentru imobilul implicat in proiect.Documentele depuse de solicitant dovedesc faptul ca 
pentru imobilul respectiv s-au efectuat operatiunile de cadastru, dar nu s-a realizat inscrierea in Cartea Funciara.In adresa nr. 543/21.01.2013 emisa de Primaria comunei 
Rucar in calitate de concedent se precizeaza ca la momentul actual nu sunt finalizate operatiunile de inscriere in Cartea Funciara EG1-Micro-intreprinderile atat ce

155 312 C 01 12 3 03 00023 2012 9 28 ACHIZIŢIE UTILAJE PENTRU 
PRODUCEREA PELEŢILOR

CĂVESCU ANCA-
ELENA 

ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ

ARGES
Comuna/Oras 

PIETROSANI Sat 
RETEVOIESTI

- - - - - - - - - - 232.630 14.990 197.735 0 34.895 22.121.384

Punctul 1.1 - NUConform metodologiei de verificare in cadrul acestui punct se verifica doc. 11.1. In cadrul acestui document se verifica dacă solicitantul nu este în curs de 
lichidare, fuziune, dizolvare, divizare conform Legii nr. 31/1990, reorganizare judiciară sau faliment conform Legii nr.85/2006. Se verifica categoria de beneficiar. La data 
depunerii cererii de finantare, conform doc. 11.1 anexat cererii de finantare, solicitantul nu se afla in curs de lichidare, fuziune, dizolvare, divizare conform Legii nr. 31/1990, 
reorganizare judiciară sau faliment conform Legii nr.85/2006. Verificarile de la acest punct s-au completat aplicand prevederile instructiunilor de lucru nr. 220 si 221 si s-a 
procedat la verificarea solicitantului in baza de date RECOM. In urma acestei verificari s-a constatat ca societatea are statut de societate cu întrerupere temporară de 
activitate incepand cu data 08.03.2013 pana la data 08.03.2016. Intrucat la momentul verificarii eligibilitatii proiectului, societatea Cavescu Anca Elena Intreprindere 
Individuala nu are statut de firma in functiune consideram ca aceasta nu poate fi eligibila pentru finantare prin masura 312. Punctul 1.2 Declaraţia F pe propria raspundere a 
solicitantului este asumata prin semnatura de solicitantul si reprezentantul legal al proiectului, dna. Cavescu Anca Elena insa, intrucat pe parcursul verificarii dosarului 
cererii de finantare s-au identificat elemente care nu respecta conditiile de eligibilitate, putem considera ca nu se indeplinesc punctele 2 si 3 din cadrul Declaratiei pe propria 
raspundere F.Punctul 1.5 Verificarea punctului 1.5 s-a efectuat in conformitate cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând 
prevederile instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin 
nerambursabil prin această măsură. Punctul 1.6 In urma verificarii in RECOM a solicitantului s-a constatat ca, incepand cu anul 2013, acesta are statutul de societate cu 
întrerupere temporară de activitate incepand cu data 08.03.2013 pana la data 08.03.2016, devenind in acest fel neeligibil pentru finantare. Prin urmare, intrucat societatea 
Cavescu Anca Elena Intreprindere Individuala nu are statut de firma in functiune, nu se poate verifica corectitudinea codului CAEN mentionat in cadrul certificatului 
constatator. Punctul 1.1 - NUConform metodologiei de verificare in cadrul acestui punct se verifica doc. 11.1. In cadrul acestui document se verifica dacă solicitantul nu es
în curs de lichidare, fuziune, dizolvare, divizare conform Legii nr. 31/1990, reorganizare judiciară sau faliment conform Legii nr.85/2006. Se verifica categoria de beneficiar. 
La data depunerii cererii de finantare, conform doc. 11.1 anexat cererii de finantare, solicitantul nu se afla in curs de lichidare, fuziune, dizolvare, divizare conform Legii nr. 
31/1990, reorganizare judiciară sau faliment conform Legii nr.85/2006. Verificarile de la acest punct s-au completat aplicand prevederile instructiunilor de lucru nr. 220 si 
221 si s-a procedat la verificarea solicitantului in baza de date RECOM. In urma acestei verificari s-a constatat ca societatea are statut de societate cu întrerupere temporară 
de activitate incepand cu data 08.03.2013 pana la data 08.03.2016. Intrucat la momentul verificarii eligibilitatii proiectului, societatea Cavescu Anca Elena Intreprindere 
Individuala nu are statut de firma in functiune consideram ca aceasta nu poate fi eligibila pentru finantare prin masura 312. Punctul 1.2 Declaraţia F pe propria raspundere a 
solicitantului este asumata prin semnatura de solicitantul si reprezentantul legal al proiectului, dna. Cavescu Anca Elena insa, intrucat pe parcursul verificarii dosarului 
cererii de finantare s-au identificat elemente care nu respecta conditiile de eligibilitate, putem considera ca nu se indeplinesc punctele 2 si 3 din cadrul Declaratiei pe propria 
raspundere F.Punctul 1.5 Verificarea punctului 1.5 s-a efectuat in conformitate cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând 
prevederile instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin 
nerambursabil prin această măsură. Punctul 1.6 In urma verificarii in RECOM a solicitantului s-a constatat ca, incepand cu anul 2013, acesta are statutul de societate cu 
întrerupere temporară de activitate incepand cu data 08.03.2013 pana la data 08.03.2016, devenind in acest fel neeligibil pentru finantare. Prin urmare, intrucat societatea 
Cavescu Anca Elena Intreprindere Individuala nu are statut de firma in functiune, nu se poate verifica corectitudinea codului CAEN mentionat in cadrul certificatului 
constatator. EG1 – NUSolicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1 intrucat, in urma verificarii cererii de finantare s-au constatat urmatoarele:- In urma verificarii 
RECOM a solicitantului s-a constatat ca, incepand cu anul 2013, acesta are statutul de societate societate cu întrerupere temporară de activitate incepand cu data 
08.03.2013 pana la data 08.03.2016, devenind in acest fel neeligibil pentru finantare. - Investitia propusa a se realiza se doreste a se face intr-un spatiu deja construit (hala) 
si se prevede unor echipamente cu montaj. In acest caz, solicitantul trebuia sa depuna in cadrul cererii de finantare raport de expertiza tehnica in vederea evaluarii starii in 
care se afla cladirea in care se doreste montarea echipamentelor prevazute a se achizitiona.- Intrucat prin proiect se doreste achizitionarea de echipamente cu montaj 
solicitantul trebuia sa depuna certificat de urbanism sau adresa emisa de primaria comunei Pietrosani din care sa rezulte faptul ca, pentru proiectul propus, nu se impune 
eliberarea acestui certificat. EG3 – NUConform metodologiei de verificare in cadrul acestui punct se verifica doc. 11.1. In cadrul acestui document se verifica dacă 
solicitantul nu este în curs de lichidare, fuziune, dizolvare, divizare conform Legii nr. 31/1990, reorganizare judiciară sau faliment conform Legii nr.85/2006. Se verifica 
categoria de beneficiar. La data depunerii cererii de finantare, conform doc. 11.1 anexat cererii de finantare, solicitantul nu se afla in curs de lichidare, fuziune, dizolvare, 
divizare conform Legii nr. 31/1990, reorganizare judiciară sau faliment conform Legii nr.85/2006. Verificarile de la acest punct s-au completat aplicand prevederile 
instructiunilor de lucru nr 220 si 221 si s-a procedat la verificarea solicitantului in baza de date RECOM In urma acestei verificari s-a constatat ca societatea are statut d

156 312 M 01 12 1 04 00002 2012 9 13

DOTARE INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA PALADE 

ANDREI CU ECHIPAMENTE 
PENTRU LABORATOR 
TEHNICA DENTARA SI 
SERVICII MEDICALE 
STOMATOLOGICE

PALADE T.L. 
ANDREI 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

BACAU Comuna/Oras OITUZ 
Sat OITUZ - - - - - - - - - - 113.017 0 95.019 0 17.998 22.216.403

Solicitantul este intreprindere individuala nou infiintata, care solicita finantare pentru infiintare de cabinet stomatologic si laborator de tehnica dentara, conform titlului 
proiectului - DOTARE INTREPRINDERE INDIVIDUALA PALADE ANDREI CU ECHIPAMENTE PENTRU LABORATOR TEHNICA DENTARA SI SERVICII MEDICALE 
STOMATOLOGICE. Conform ghidului solicitantului - beneficiarii eligibili sunt: medicul uman cu drept de libera practica care este organizat si functioneaza in cadrul unui 
cabinet medical individual in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 si care pot solicita fonduri doar pentru investitii de modernizare. Solicitantul este 
intreprindere individuala nou infiintata, care solicita finantare pentruDOTARE INTREPRINDERE INDIVIDUALA PALADE ANDREI CU ECHIPAMENTE PENTRU 
LABORATOR TEHNICA DENTARA SI SERVICII MEDICALE STOMATOLOGICE. Conform ghidului solicitantului, beneficiarii eligibili sunt: - medicul uman cu drept de 
libera practica care este organizat si functioneaza

157 312 M 01 12 1 04 00003 2012 9 17

INFIINTARE CABINET 
STOMATOLOGIC IN COMUNA 

FILIPESTI, SAT FILIPESTI, 
JUDETUL BACAU

SAVA IULIANA 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA
BACAU

Comuna/Oras 
FILIPESTI Sat 

FILIPESTI
- - - - - - - - - - 101.848 0 71.293 0 30.555 22.287.696

Potentialul beneficiar nu este eligibil deoarece, conform Ghidului solicitantul, ,,Este eligibil pentru finantare medicul veterinar cu drept de libera practica care este organizat 
si functioneaza in cadrul unui cabinet medical veterinar individual in conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar precu
si medicul uman cu drept de libera practica care este organizat si functioneaza in cadrul unui cabinet medical individual in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 
124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale.Avand in vedere conditiile de autorizare ca si cabinet medical veterinar individual / cabinet medical 
individual, acestia pot solicita fonduri doar pentru modernizare". Solicitantul a prezentat trei oferte desi pretul nici unui bun nu depaseste 15.000 EURO.
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158 312 M 01 12 1 04 00007 2012 9 25

ACHIZITIE MIJLOACE FIXE 
PERFORMANTE PENTRU 

ATELIER DE PRODUCTIE A 
ELEMENTELOR DIN LEMN 

LAMELAR

DOHOTARU 
MARIAN BACAU Comuna/Oras 

CASIN Sat CASIN - - - - - - - - - - 157.716 0 134.058 0 23.658 22.421.754

Proiectul depus de PF DOHOTARU MARIAN nu respecta criteriul de eligibilitate EG 2 –,, Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei ‘’, deoarece solicitantul 
a prezentat Memoriu justificativ nu Studiu de fezabilitate care este aferent proiectelor ce prevad lucrari de constructii si/sau montaj.Astfel, , in metodologia de aplicat pentru 
verificarea criteriului de eligibilitate EG 2 documentele prezentate se refera la Studiu de fezabilitate pentru proiecte care prevad lucrari de constructii si/sau montaj sau 
Memoriu justificativ pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj.Avand in vedere ca in Bugetul indicativ sunt precizate pe linia bugetara 4.3 – Utilaje, 
echipamente tehnologice si functionale cu montaj(procurare) sume la cheltuieli eligibile iar in oferte se precizeaza ca preturile utilajelor includ ,, costurile de montaj, instalare 
si personal ’’ solicitantul trebuia sa prezinte Studiu de fezabilitate nu Memoriu justificativ. De asemenea, conform si Ghidului solicitantului -capitolul 4, subcapitol 4.1 – 
,,Documente necesare intocmirii Cererii de finantare’’ se specifica la punctul 1 ca si document obligatoriu Studiul de fezabilitate pentru proiecte care prevad lucrari de 
constructii si/sau montaj.In cazul solicitantului PF DOHOTARU MARIAN, investitia ce si- a propus-o a fi realizata include utilaje cu montaj, deci proiectul trebuia sa prezinte 
Studiul de fezabilitate.In concluzie, proiectul este neeligibil. 1 Proiectul depus de PF DOHOTARU MARIAN nu respecta criteriul de eligibilitate EG 2 –,, Beneficiarul trebuie 
sa demonstreze viabilitatea investitiei ‘’, deoarece solicitantul a prezentat Memoriu justificativ nu Studiu de fezabilitate care este aferent proiectelor ce prevad lucrari de 
constructii si/sau montaj.Astfel, , in metodologia de aplicat pentru verificarea criteriului de eligibilitate EG 2 documentele prezentate se refera la Studiu de fezabilitate pentru 
proiecte care prevad lucrari de constructii si/sau montaj sau Memoriu justificativ pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj.Avand in vedere ca in 
Bugetul indicativ sunt precizate pe linia bugetara 4.3 – Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj(procurare) sume la cheltuieli eligibile iar in oferte se 
precizeaza ca preturile utilajelor includ ,, costurile de montaj, instalare si personal ’’ solicitantul trebuia sa prezinte Studiu de fezabilitate nu Memoriu justificativ. De 
asemenea, conform si Ghidului solicitantului -capitolul 4, subcapitol 4.1 – ,,Documente necesare intocmirii Cererii de finantare’’ se specifica la punctul 1 ca si document 
obligatoriu Studiul de fezabilitate pentru proiecte care prevad lucrari de constructii si/sau montaj.In cazul solicitantului PF DOHOTARU MARIAN, investitia ce si- a propus-o 
a fi realizata include utilaje cu montaj, deci proiectul trebuia sa prezinte Studiul de fezabilitate.In concluzie, proiectul este neeligibil.
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"UNITATE PENTRU 
FABRICAREA AMBALAJELOR 
DIN MATERIAL PLASTIC, SAT 

BOGDAN VODA, COMUNA 
SAUCESTI, JUDETUL BACAU"

S.C. CRISEX 
INTERNATIONAL 

S.R.L.
BACAU

Comuna/Oras 
SAUCESTI Sat 

BOGDAN VODA
- - - - - - - - - - 220.355 23.520 187.301 0 33.054 22.609.055

EG 7 Beneficiarul sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului-Conform Ghidului solicitantului cap.4.1- 4.1 Documentele necesare întocmirii 
Cererii de FinanţareDocumentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru întocmireaproiectului sunt:- pct 6.1. Documente de la solicitant care să 
dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituţii financiar bancare): a) extras de cont bancar vizat şi datat 
de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit 
nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte. Conform extrasului de cont bancar emis de catre 
OTP BANK ROMANIA- Sucursala Bacau, anexat cererii de finantare, rezulta ca SC CRISEX INTERNATIONAL SRL a incasat de la SC LEN SONI SRL suma de 158700 
ron in data de 25.09.2012-17:01 ( suma necesara pentru a putea asigura cofinantarea proiectului) suma reprezentand avans marfa. In aceeasi zi dar la ora 17:09 SC 
CRISEX INTERNATIONAL SRL vireaza catre SC COMTEHNIPROD SRL suma de 158800 ron reprezentand avans marfa. Solicitantii SC COMTEHNIPROD SRL si SC 
LEN.SONI SRL au depus cereri de finantare pe aceeasi masura si in aceeasi sesiune respectiv 312-01/12. In acest caz la sfarsitul de 25.09.2012 SC CRISEX 
INTERNATIONAL SRL nu mai poate demonstra ca poate asigura cofinantarea proiectului motiv pentru care declaram proiectul neeligibil. EG 7 Beneficiarul sa declare pe 
propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului-Conform Ghidului solicitantului cap.4.1- 4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de FinanţareDocumentele 
obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru întocmireaproiectului sunt:- pct 6.1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de 
cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituţii financiar bancare): a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile 
lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu 
o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte. Conform extrasului de cont bancar emis de catre OTP BANK ROMANIA- Sucursala 
Bacau, anexat cererii de finantare, rezulta ca SC CRISEX INTERNATIONAL SRL a incasat de la SC LEN SONI SRL suma de 158700 ron in data de 25.09.2012-17:01 ( 
suma necesara pentru a putea asigura cofinantarea proiectului) suma reprezentand avans marfa. In aceeasi zi dar la ora 17:09 SC CRISEX INTERNATIONAL SRL vireaza 
catre SC COMTEHNIPROD SRL suma de 158800 ron reprezentand avans marfa. Solicitantii SC COMTEHNIPROD SRL si SC LEN.SONI SRL au depus cereri de 
finantare pe aceeasi masura si in aceeasi sesiune respectiv 312-01/12. In acest caz la sfarsitul de 25.09.2012 SC CRISEX INTERNATIONAL SRL nu mai poate demonstra 
ca poate asigura cofinantarea proiectului motiv pentru care declaram proiectul neeligibil. Conform extrasului de cont bancar emis de catre OTP BANK ROMANIA- Sucursa
Bacau, anexat cererii de finantare, rezulta ca SC CRISEX INTERNATIONAL SRL a incasat de la SC LEN SONI SRL suma de 158700 ron in data de 25.09.2012-17:01 ( 
suma necesara pentru a putea asigura cofinantarea proiectului) suma reprezentand avans marfa. In aceeasi zi dar la ora 17:09 SC CRISEX INTERNATIONAL SRL vireaza 
catre SC COMTEHNIPROD SRL suma de 158800 ron reprezentand avans marfa. Solicitantii SC COMTEHNIPROD SRL si SC LEN.SONI SRL au depus cereri de 
finantare pe aceeasi masura si in aceeasi sesiune respectiv 312-01/12. In acest caz la sfarsitul de 25.09.2012 SC CRISEX INTERNATIONAL SRL nu mai poate demonstra 
ca poate asigura cofinantarea proiectului motiv pentru care declaram proiectul neeligibil. Conform extrasului de cont bancar emis de catre OTP BANK ROMANIA- Sucursa
Bacau, anexat cererii de finantare, rezulta ca SC CRISEX INTERNATIONAL SRL a incasat de la SC LEN SONI SRL suma de 158700 ron in data de 25.09.2012-17:01 ( 
suma necesara pentru a putea asigura cofinantarea proiectului) suma reprezentand avans marfa. In aceeasi zi dar la ora 17:09 SC CRISEX INTERNATIONAL SRL vireaza 
catre SC COMTEHNIPROD SRL suma de 158800 ron reprezentand avans marfa. Solicitantii SC COMTEHNIPROD SRL si SC LEN.SONI SRL au depus cereri de 
finantare pe aceeasi masura si in aceeasi sesiune respectiv 312-01/12. In acest caz la sfarsitul de 25.09.2012 SC CRISEX INTERNATIONAL SRL nu mai poate demonstra 
ca poate asigura cofinantarea proiectului motiv pentru care declaram proiectul neeligibil. EG 7 Beneficiarul sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea 
proiectului-Conform Ghidului solicitantului cap.4.1- 4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de FinanţareDocumentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de 
Finanţare pentru întocmireaproiectului sunt:- pct 6.1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai 
multe dintre ele emise de instituţii financiar bancare): a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de 
finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni 
faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte. Conform extrasului de cont bancar emis de catre OTP BANK ROMANIA- Sucursala Bacau, anexat cererii de finantare, rezulta ca 
SC CRISEX INTERNATIONAL SRL a incasat de la SC LEN SONI SRL suma de 158700 ron in data de 25.09.2012-17:01 ( suma necesara pentru a putea asigura 
cofinantarea proiectului) suma reprezentand avans marfa. In aceeasi zi dar la ora 17:09 SC CRISEX INTERNATIONAL SRL vireaza catre SC COMTEHNIPROD SRL 
suma de 158800 ron reprezentand avans marfa. Solicitantii SC COMTEHNIPROD SRL si SC LEN.SONI SRL au depus cereri de finantare pe aceeasi masura si in aceeasi 
sesiune respectiv 312-01/12 In acest caz la sfarsitul de 25 09 2012 SC CRISEX INTERNATIONAL SRL nu mai poate demonstra ca poate asigura cofinantarea proiectul
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"UNITATE PENTRU 
FABRICAREA AMBALAJELOR 
DIN MATERIAL PLASTIC, SAT 

BOGDAN VODA, COMUNA 
SAUCESTI, JUDETUL BACAU"

S.C. BAGSCOM 
INTERNATIONAL 

S.R.L.
BACAU

Comuna/Oras 
SAUCESTI Sat 

BOGDAN VODA
- - - - - - - - - - 220.355 23.520 187.301 0 33.054 22.796.356

In cadrul proiectului depus de catre „SC BAGSCOM INTERNATIONAL SRL” in urma verificarii punctului „8. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?”, s-au identificat elemente comune cu proiectele depuse de catre „CRISEX 
INTERNATIONAL SRL”, „SC SAGA DENI SRL”, „SC LEN.SONI SRL” care pot conduce la crearea unor conditii artificiale asa cum sunt definite in procedura de verificare, 
dupa cum urmeaza:- Sediul social: - da -- Acelasi amplasament: -da- Acelasi reprezentant legal:-nu- Acelasi consultant: da -In urma constatarii acestor elemente comune, 
conform procedurii de verificare se extinde verificarea pentru identificarea de legaturi care pot conduce la crearea de conditii artificiale.In urma verificarilor s-au constatat 
urmatoarele:- fractionarea artificiala a investitiei: Exista suspiciunea ca investitiile propuse vor functiona in urma implementarii ca o investitie care a fost fractionata in urma 
depuneri mai multor proiecte, solicitantii avand acelasi CAEN de activitate - 2222 „Fabricarea articolelor de ambalaj de material plastic” ;-complementaritatea investiilor 
propuse: proiectele au acelasi cod CAEN – 2222 „Fabricarea articolelor de ambalaj de material plastic”; (S.C. BAGSCOM INTERNATIONAL SRL, S.C. SAGA DENI SRL ş
S.C. LEN.SONI SRL - au proiecte depuse pentru CAEN 2222, iar SC CRISEX INTERNATIONAL SRL are proiect depus pentru codul CAEN 2221 complementar cu codul 
CAEN 2222 dar conform certificatului constatator eliberat de ONRC, nr.535869/20.09.2012 desfăşoară si activităţi aferente codului CAEN 2222.- legaturi financiare: Da. Cei 
patru solicitanti fac dovada cofinantarii cu „Extras de cont” astfel:Solicitantul (SC BAGSCOM INTERNATIONAL SRL) a ataşat la pag.194 SF -extrasul de cont emis de OT
BANK Suc. Bacau din data de 25.09.2012, ora 14:42 prin care a încasat de la CRISEX COM SRL suma de 159972 lei (sumă necesară cofinanţării proiectului). În urma 
verificărilor conform procedurii privind condiţiile artificiale s-a constatat că în aceeaşi zi, 25.09.2012 la ora 16:18 SC BAGSCOM INTERNATIONAL SRL transfera suma de 
79000 lei către SC SAGA DENI SRL şi către SC LEN.SONI SRL la ora 16:29 suma de 79700 lei, ambele sume reprezentând avans marfă.În aceeaşi zi, 25.09.2012 la ora 
17:01 SC LEN.SONI SRL transfera suma de 158700 lei, în contul SC CRISEX INTERNATIONAL SRL reprezentând avans marfă.Conform extraselor de cont atasate la 
Cererile de finantare depuse, cei 4 solicitanti identificati efectueaza intre ei in data de 25.09.2012, tranzactii bancare inregistarate la ore succesive in cadrul aceleiasi zile, 
pentru dovedirea cofinantarii in baza unor extrase de cont emise in urma acestor tranzactii bancare asa cum se constata in rulajele de cont. Astfel solicitantii nu pot 
demonstra in urma tranzactiilor efectuate daca la sfarsitul zilei de tranzactionare sau la data depunerii cererilor de finantare cei 4 solicitanti fac dovada cofinantarii in mod 
independent.Interdependenta financiara a celor 4 solicitanti duce la imposibilitatea obiectiva a verificarii sustenabilitatii datelor furnizate cu privire la cofinantarea proiectelor 
din punct de vedere al previziunilor economico financiare intocmite si utilizate in prognoza fluxului de numerar pentru perioada prognozata de implementare a acestor 
proiecte, cu consecinte directe asupra viabilitatii economico-financiare a investitiilor si a incadrarii in limitele obligatorii a indicatorilor economico-financiari.Având în vedere 
cele menţionate mai sus considerăm că investiţia propusă de solicitant nu poate funcţiona independent de alta investiţie/investitii FEADR, creându-se astfel condiţii 
artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii motiv pentru care declarăm proiectul neeligibil.
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 CONSTRUIRE SALON DE 

INFRUMUSETARE SI 
IMPREJMUIRE TEREN

PINTILIE 
DANIELA-
LUMINITA

BACAU
Comuna/Oras 
HEMEIUS Sat 

HEMEIUS
- - - - - - - - - - 50.000 0 35.000 0 15.000 22.831.356

Ref. pct.1.1- In urma analizarii bazei de date RECOM se constata ca solicitantul Pintilie Daniela Luminita figureaza autorizat ca si intrepridere indivuala(in functiune)-
PINTILIE DANIELA LUMINITA INTREPRINDERE INDIVIDUALA-data infiintarii 06.01.2012(aceasta desfasoara activitati cu acelasi cod CAEN-9602 pentru care solicita 
finantare ca persoana fizica). Deci la data depunerii proiectului(27.09.2012)- solicitantul - Pintilie Daniela Luminita era autorizata ca II . Ref.pct.1.2-Solicitantulu nu respecta 
pct.2 si 3 din Declaratia F din cererea de finantare( Solicitantul se angajeaza sa se autorizare in Intreprindere individuala conform Doc.14-angajamentul persoanelor fizice 
care se obliga sa se autorizeze)Ref.pct.1.6-Solicitantul se angajeaza sa se autorizeze cu codul CAEN 9602, dar pe linga activitatile specifice codului respectiv in proiect se 
regasesc si activitati(servicii bronzare solar) pentru care se solicita finantare specifice codului CAEN 9604 Ref. pct.1.1- In urma analizarii bazei de date RECOM se constata 
ca solicitantul Pintilie Daniela Luminita figureaza autorizat ca si intrepridere indivuala(in functiune)-PINTILIE DANIELA LUMINITA INTREPRINDERE INDIVIDUALA-data 
infiintarii 06.01.2012(aceasta desfasoara activitati cu acelasi cod CAEN-9602 pentru care solicita finantare ca persoana fizica). Deci la data depunerii proiectului(27.09.20
solicitantul - Pintilie Daniela Luminita era autorizata ca II . Ref.pct.1.2-Solicitantulu nu respecta pct.2 si 3 din Declaratia F din cererea de finantare( Solicitantul se angajeaza 
sa se autorizare in Intreprindere individuala conform Doc.14-angajamentul persoanelor fizice care se obliga sa se autorizeze)Ref.pct.1.6-Solicitantul se angajeaza sa se 
autorizeze cu codul CAEN 9602, dar pe linga activitatile specifice codului respectiv in proiect se regasesc si activitati(servicii bronzare solar) pentru care se solicita finantare 
specifice codului CAEN 9604
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INFIINTARE CABINET 
STOMATOLOGIC IN SAT 

LESPEZI, COMUNA GARLENI, 
JUDETUL BACAU

URSACHI IULIA-
BIANCA BACAU

Comuna/Oras 
GARLENI Sat 

LESPEZI
- - - - - - - - - - 107.099 0 74.969 0 32.130 22.906.325

Potentialul benefiar nu este eligibil deoarece, conform Ghidului solicitantului,,,Este eligibil pentru finantare medicul veterinar cu drept de libera practica, care este organizat 
si functioneaza in cadrul unui cabinet medical veterinar individual in conformitate cu Legea160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar precum 
si medicul uman cu drept de libera practica care este organizat si functioneaza in cadrul unui cabinet medical individual in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 
124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale. Avand in vedere conditiile de autorizare ca si cabinet medical veterinar individual/ cabinet medical 
individual, acestia pot solicita fonduri doar pentru investitii de modernizare." Potentialul benefiar nu este eligibil deoarece, conform Ghidului solicitantului,,,Este eligibil pentru 
finantare medicul veterinar cu drept de libera practica, care este organizat si functioneaza in cadrul unui cabinet medical veterinar individual in conformitate cu 
Legea160/1998 pentru organizarea si exercitarea profesiunii de medic veterinar precum si medicul uman cu drept de libera practica care este organizat si functioneaza in 
cadrul unui cabinet medical individual in conformitate cu Ordonanta Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale. Avand in vedere 
conditiile de autorizare ca si cabinet medical veterinar individual/ cabinet medical individual, acestia pot solicita fonduri doar pentru investitii de modernizare." Proiectul este 
declarat neeligibil si din punctul de vedere al verificarii pe teren(neconcordanta intre informatiile din CF si documentele anexate si realitatea din teren).
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„UNITATE PENTRU 
FABRICAREA PRODUSELOR 

MESTESUGARESTI, SAT 
BOGDAN VODA, COMUNA 

SAUCESTI, JUDETUL BACAU”

S.C. 
COMTEHNIPROD 

S.R.L.
BACAU

Comuna/Oras 
SAUCESTI Sat 

BOGDAN VODA
- - - - - - - - - - 219.853 38.400 186.875 0 32.978 23.093.200

EG 7 Beneficiarul sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului-Conform Ghidului solicitantului cap.4.1- 4.1 Documentele necesare întocmirii 
Cererii de FinanţareDocumentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru întocmireaproiectului sunt:- pct 6.1. Documente de la solicitant care să 
dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituţii financiar bancare): a) extras de cont bancar vizat şi datat 
de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit 
nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte. Conform extrasului de cont bancar emis de catre 
OTP BANK ROMANIA- Sucursala Bacau, anexat cererii de finantare, rezulta ca SC COMTEHNIPROD SRL a incasat de la SC CRISEX INTERNATIONAL SRL suma de 
159000 ron in data de 25.09.2012-17:09( suma necesara pentru a putea asigura cofinantarea proiectului). Conform extrasului de cont SC CRISEX INTERNATIONAL SRL 
vireaza catre SC COMTEHNIPROD SRL suam de 159000 ron, suma ce reprezinta AVANS MARFA banii urmand a fi utilizati pentru procurarea materiilor prime sau a 
marfurilor nu pentru a asigura cofinantarea proiectului . In acest caz beneficiarul nu mai poate demonstra ca poate asigura cofinantarea proiectului motiv pentru care 
declaram proiectul neeligibil. EG 7 Beneficiarul sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului-Conform Ghidului solicitantului cap.4.1- 4.1 
Documentele necesare întocmirii Cererii de FinanţareDocumentele obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru întocmireaproiectului sunt:- pct 6.1. 
Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituţii financiar bancare): a) 
extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii 
(autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte. 
Conform extrasului de cont bancar emis de catre OTP BANK ROMANIA- Sucursala Bacau, anexat cererii de finantare, rezulta ca SC COMTEHNIPROD SRL a incasat de 
la SC CRISEX INTERNATIONAL SRL suma de 159000 ron in data de 25.09.2012-17:09( suma necesara pentru a putea asigura cofinantarea proiectului). Conform 
extrasului de cont SC CRISEX INTERNATIONAL SRL vireaza catre SC COMTEHNIPROD SRL suam de 159000 ron, suma ce reprezinta AVANS MARFA banii urmand a 
fi utilizati pentru procurarea materiilor prime sau a marfurilor nu pentru a asigura cofinantarea proiectului . In acest caz beneficiarul nu mai poate demonstra ca poate asigura 
cofinantarea proiectului motiv pentru care declaram proiectul neeligibil. Conform extrasului de cont bancar emis de catre OTP BANK ROMANIA- Sucursala Bacau, anexat 
cererii de finantare, rezulta ca SC COMTEHNIPROD SRL a incasat de la SC CRISEX INTERNATIONAL SRL suma de 159000 ron in data de 25.09.2012-17:09( suma 
necesara pentru a putea asigura cofinantarea proiectului) suma ce reprezinta AVANS MARFA banii urmand a fi utilizati pentru procurarea materiilor prime sau a marfurilor 
nu pentru a asigura cofinantarea proiectului. SC CRISEX INTERNATIONAL SRL a depus in cadrul aceleasi masuri si sesiuni 312-01/12 propria cerere de finantare cu nr. F 
312C011210400022 si care a incasat in aceeasi zi suma de 158900 ron in data de 25.09.2012 la ora 17:01 de la SC LEN. SONI SRL . In acest caz beneficiarul nu mai 
poate demonstra ca poate asigura cofinantarea proiectului motiv pentru care declaram proiectul neeligibil. Conform extrasului de cont bancar emis de catre OTP BANK 
ROMANIA- Sucursala Bacau, anexat cererii de finantare, rezulta ca SC COMTEHNIPROD SRL a incasat de la SC CRISEX INTERNATIONAL SRL suma de 159000 ron i
data de 25.09.2012-17:09( suma necesara pentru a putea asigura cofinantarea proiectului) suma ce reprezinta AVANS MARFA banii urmand a fi utilizati pentru procurarea 
materiilor prime sau a marfurilor nu pentru a asigura cofinantarea proiectului. SC CRISEX INTERNATIONAL SRL a depus in cadrul aceleasi masuri si sesiuni 312-01/12 
propria cerere de finantare cu nr. F 312C011210400022 si care a incasat in aceeasi zi suma de 158900 ron in data de 25.09.2012 la ora 17:01 de la SC LEN. SONI SRL . 
In acest caz beneficiarul nu mai poate demonstra ca poate asigura cofinantarea proiectului motiv pentru care declaram proiectul neeligibil. EG 7 Beneficiarul sa declare pe 
propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului-Conform Ghidului solicitantului cap.4.1- 4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de FinanţareDocumentele 
obligatorii care trebuie ataşate Cererii de Finanţare pentru întocmireaproiectului sunt:- pct 6.1. Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele de 
cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituţii financiar bancare): a) extras de cont bancar vizat şi datat de bancă cu cel mult cinci zile 
lucrătoare înainte de data depunerii cererii de finanţare, în cazul cofinanţării prin surse proprii (autofinanţare) sau prin certificate de depozit nominative şi dematerializate, cu 
o scadenţă mai mică sau egală cu trei luni faţă de data închiderii licitaţiei de proiecte. Conform extrasului de cont bancar emis de catre OTP BANK ROMANIA- Sucursala 
Bacau, anexat cererii de finantare, rezulta ca SC COMTEHNIPROD SRL a incasat de la SC CRISEX INTERNATIONAL SRL suma de 159000 ron in data de 25.09.2012-
17:09( suma necesara pentru a putea asigura cofinantarea proiectului). Conform extrasului de cont SC CRISEX INTERNATIONAL SRL vireaza catre SC COMTEHNIPRO
SRL suam de 159000 ron, suma ce reprezinta AVANS MARFA banii urmand a fi utilizati pentru procurarea materiilor prime sau a marfurilor nu pentru a asigura 
cofinantarea proiectului . In acest caz beneficiarul nu mai poate demonstra ca poate asigura cofinantarea proiectului motiv pentru care declaram proiectul neeligibil.Conform 
extrasului de cont bancar emis de catre OTP BANK ROMANIA- Sucursala Bacau anexat cererii de finantare rezulta ca SC COMTEHNIPROD SRL a incasat de la S

164 312 C 01 12 1 04 00051 2012 9 28 INFIINTARE CLINICA 
MEDICINA GENERALA

S.C. SEQUOIA 
GIGANTEA S.R.L. BACAU

Comuna/Oras 
GARLENI Sat 

GARLENI; 
Comuna/Oras 
HEMEIUS Sat 

HEMEIUS

- - - - - - - - - - 285.380 10.500 199.766 0 85.614 23.292.966

EG1- Din documentele anexate (plan de situatie si contract de vanzare-cumparare nr.2228/21.09.2013 ) dar si cu ocazia vizitei pe teren a rezultat faptul ca SC SEQUOIA 
GIGANTEA SRL nu detine acordul scris asupra dreptului de servitute de trecere emis de catre SC VODENLIF SRL. Rezulta ca SC SEQUOIA GIGANTEA SRL nu are 
acces la infrastructura rutiera interna de drumuri (drum satesc) si nu detine drum de acces spre terenul proprietate motiv pentru care proiectul a fost declarat neeligibil. EG1-
Din documentele anexate (plan de situatie si contract de vanzare-cumparare nr.2228/21.09.2013 ) dar si cu ocazia vizitei pe teren a rezultat faptul ca SC SEQUOIA 
GIGANTEA SRL nu detine acordul scris asupra dreptului de servitute de trecere emis de catre SC VODENLIF SRL. Rezulta ca SC SEQUOIA GIGANTEA SRL nu are 
acces la infrastructura rutiera interna de drumuri (drum satesc) si nu detine drum de acces spre terenul proprietate motiv pentru care proiectul a fost declarat neeligibil.

165 312 M 01 12 1 04 00052 2012 9 28

INFIINTARE SECTIE 
PRODUCTIE 

ELECTROMOTOARE SI 
ALTERNATOARE

S.C. RSS 
TECHNOLOGY 
CENTER SRL

BACAU
Comuna/Oras 
ORBENI Sat 

SCURTA
- - - - - - - - - - 160.000 0 136.000 0 24.000 23.428.966

In data de 16.01.2013, am efectuat vizita pe teren la SC RSS TECHNOLOGY CENTER SRL, in satul Scurta, com. Orbeni, jud. Bacau, reprezentant legal Craciun Andreea 
Nicoleta, care s-a prezentat la ora stabilita , la amplasamentul constructiei in care doreste sa functioneze proiectul cu titlul *Infiintare sectie productie electromotoare si 
alternatoare* .Constructia este detinuta cu Contract de inchiriere nr. 884/25.09.2012, respectiv o fosta magazine de erbicide C1, pentru o perioada de 11 ani, constructia 
este din caramida, acoperita cu eternita, compusa din doua incaperi, cu o suprafata construita de 146,65 mp, avand nr. cadastral 483 – C1, impreuna cu suprafata de 720 
mp teren intravilan curti-constructii, sola 85, parcela 2757/1, avand nr. cadastral 483, intabulate in Cartea Funciara nr. 316 a localitatii Orbeni. Propietarul care a inchiriat 
constructia, o detine din 1995, cu titlu de proprietate – eliberat de Comisia Judeteana Bacau, conform datelor din extrasul de Carte Funciara. La data vizitei pe teren am 
gasit o darapanatura, fosta constructie care este compusa din doua incaperi, in forma de L, acoperisul se sprijina direct pe pereti , fara pod, acoperisul este gaurit si prabusit 
50% , peretii sunt deteriorati, sunt goluri unde ar trebui sa existe usi si ferestre, are goluri unde ar fi fost tabloul electric. Constructia nu are imprejmuire, este in camp 
deschis. Exista in apropiere retea de curent electric, un camin unde s-ar putea racorda la reteaua de alimentare cu apa a comunei. Are acces direct la drum judetean. Prin 
proiect se solicita achizitionarea de masini si utilaje pentru sectie de productie de electromotoare si alternatoare. In memoriu justificativ la cap. 4 – nu face prezentarea 
tehnica a constructiei in care urmeaza sa fie amplasate masinile si utilajele ce se vor achizitiona prin proiect, nu face mentiunea ca va reface constructia pana la 
achitionarea utilajelor din proiect si nici in bugetul indicativ nu sunt prevazute cheltuieli privind refacerea constructiei. Fapt pentru care , in urma verificarii pe teren, cele 
observate în cursul verificării pe teren NU corespund cu cererea de finanţare. In data de 16.01.2013, am efectuat vizita pe teren la SC RSS TECHNOLOGY CENTER SRL, 
in satul Scurta, com. Orbeni, jud. Bacau, reprezentant legal Craciun Andreea Nicoleta, care s-a prezentat la ora stabilita , la amplasamentul constructiei in care doreste sa 
functioneze proiectul cu titlul *Infiintare sectie productie electromotoare si alternatoare* .Constructia este detinuta cu Contract de inchiriere nr. 884/25.09.2012, respectiv o 
fosta magazine de erbicide C1, pentru o perioada de 11 ani, constructia este din caramida, acoperita cu eternita, compusa din doua incaperi, cu o suprafata construita de 
146,65 mp, avand nr. cadastral 483 – C1, impreuna cu suprafata de 720 mp teren intravilan curti-constructii, sola 85, parcela 2757/1, avand nr. cadastral 483, intabulate in 
Cartea Funciara nr. 316 a localitatii Orbeni. Propietarul care a inchiriat constructia, o detine din 1995, cu titlu de proprietate – eliberat de Comisia Judeteana Bacau, confor
datelor din extrasul de Carte Funciara. La data vizitei pe teren am gasit o darapanatura, fosta constructie care este compusa din doua incaperi, in forma de L, acoperisul se 
sprijina direct pe pereti , fara pod, acoperisul este gaurit si prabusit 50% , peretii sunt deteriorati, sunt goluri unde ar trebui sa existe usi si ferestre, are goluri unde ar fi fost 
tabloul electric. Constructia nu are imprejmuire, este in camp deschis. Exista in apropiere retea de curent electric, un camin unde s-ar putea racorda la reteaua de 
alimentare cu apa a comunei. Are acces direct la drum judetean. Prin proiect se solicita achizitionarea de masini si utilaje pentru sectie de productie de electromotoare si 
alternatoare. In memoriu justificativ la cap. 4 – nu face prezentarea tehnica a constructiei in care urmeaza sa fie amplasate masinile si utilajele ce se vor achizitiona prin 
proiect, nu face mentiunea ca va reface constructia pana la achitionarea utilajelor din proiect si nici in bugetul indicativ nu sunt prevazute cheltuieli privind refacerea 
constructiei. Fapt pentru care , in urma verificarii pe teren, cele observate în cursul verificării pe teren NU corespund cu cererea de finanţare. In data de 16.01.2013, am 
efectuat vizita pe teren la SC RSS TECHNOLOGY CENTER SRL, in satul Scurta, com. Orbeni, jud. Bacau, reprezentant legal Craciun Andreea Nicoleta, care s-a 
prezentat la ora stabilita , la amplasamentul constructiei in care doreste sa functioneze proiectul cu titlul *Infiintare sectie productie electromotoare si alternatoare* 
.Constructia este detinuta cu Contract de inchiriere nr. 884/25.09.2012, respectiv o fosta magazine de erbicide C1, pentru o perioada de 11 ani, constructia este din 
caramida, acoperita cu eternita, compusa din doua incaperi, cu o suprafata construita de 146,65 mp, avand nr. cadastral 483 – C1, impreuna cu suprafata de 720 mp teren 
intravilan curti-constructii, sola 85, parcela 2757/1, avand nr. cadastral 483, intabulate in Cartea Funciara nr. 316 a localitatii Orbeni. Propietarul care a inchiriat constructia, 
o detine din 1995, cu titlu de proprietate – eliberat de Comisia Judeteana Bacau, conform datelor din extrasul de Carte Funciara. La data vizitei pe teren am gasit o 
darapanatura, fosta constructie care este compusa din doua incaperi, in forma de L, acoperisul se sprijina direct pe pereti , fara pod, acoperisul este gaurit si prabusit 50% , 
peretii sunt deteriorati, sunt goluri unde ar trebui sa existe usi si ferestre, are goluri unde ar fi fost tabloul electric. Constructia nu are imprejmuire, este in camp deschis. 
Exista in apropiere retea de curent electric, un camin unde s-ar putea racorda la reteaua de alimentare cu apa a comunei. Are acces direct la drum judetean. Prin proiect se 
solicita achizitionarea de masini si utilaje pentru sectie de productie de electromotoare si alternatoare. In memoriu justificativ la cap. 4 – nu face prezentarea tehnica a 
constructiei in care urmeaza sa fie amplasate masinile si utilajele ce se vor achizitiona prin proiect, nu face mentiunea ca va reface constructia pana la achitionarea utilajelor 
din proiect si nici in bugetul indicativ nu sunt prevazute cheltuieli privind refacerea constructiei. Fapt pentru care , in urma verificarii pe teren, cele observate în cursul 
verificării pe teren NU corespund cu cererea de finanţare. In data de 16.01.2013, am efectuat vizita pe teren la SC RSS TECHNOLOGY CENTER SRL, in satul Scurta, 
com Orbeni jud Bacau reprezentant legal Craciun Andreea Nicoleta care s-a prezentat la ora stabilita la amplasamentul constructiei in care doreste sa functione

Page 48 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

166 312 M 01 12 1 04 00056 2012 9 28

DOTAREA FIRMEI CU 
AMBULANŢĂ VETERINARĂ ŞI 

ECHIPAMENTE 
PERFORMANTE

S.C. HARVET-
MED S.R.L. BACAU

Comuna/Oras 
HELEGIU Sat 

HELEGIU
- - - - - - - - - - 133.335 0 93.334 0 40.001 23.522.300

. Solicitantul SC HARVET-MED SRL, prin reprezentantul legal dna POPESCU CARMEN- administrator, s-a prezentat In data de 15.01.2013, la locul si ora programata 
pentru inceperea verificarii si a participat nemijlocit la toate etapele de verificare pe teren a Cererii de Finantare F 312M011210400056, asigurand accesul neingradit la 
obiectivul de investitie. Reprezentantul legal s-a legitimat cu CI seria XC nr.710414 avand CNP 2660303044445. Localizarea proiectului este conforma cu cea specificata 
de solicitant in Cererea de Finantare si in documentele anexate Cererii de Finantare, in satul Helegiu, comuna Helegiu, judetul Bacau, unde SC HARVET-MED SRL detine 
in folosinta, conform contractului de comodat, autentificat cu nr. 869/29.08.2012, un imobil in suprafata de 145,84 mp, numar cadastral 311-C1. Contractul de comodat a 
fost semnat intre CMVI Doctor Popescu Carmen si SC HARVET-MED SRL ambele avand ca reprezentant legal pe d-na POPESCU CARMEN cu CNP 2660303044445. 
Verificand bazele de date am constatat ca CMVI Doctor Popescu Carmen este beneficiara contractului de finantare nr.C312M011010400024/14.04.2011 pentru proiectul “ 
Procurarea unei autospeciale pentru serviciisanitar-veterinare de urgenta in comuna Helegiu, judetul Bacau” . Proiectul a fost finalizat in 14.10.2011 cand s-a efectuat ultima 
transa de plata. Analizand documentele referitoare la amplasamentul investitiei a rezultat ca este acelasi imobil in cadrul ambelor proiecte: imobilul C1- dispensar veterinar 
in suprafata de 145.84 mp situat in sat Helegiu, comuna Helegiu, nr.145, judet Bacau, identificat cu nr. Cadastral 311-C1 Iinscris in Cartea funciara nr.60027 a com. 
Helegiu, jud.Bacau. Conform contractului de finantare nr.C312M011010400024/14.04.2011 pct.2.8- Durata de monitorizare a contractului este de 2 ani si se calculeaza de 
la data ultimei plati efectuata de catre Autoritatea Contractanta, beneficiarul are obligatia sa respecte acest program de monitorizare de minim 2 ani . La data vizitei in teren 
expertii au constat ca CMVI Doctor Popescu Carmen a inchiriat sub forma unui contract de comodat nr. 869/29.08.2012 suprafat de 145.84 mp catre SC HARVET-MED 
SRL pentru finantarea unui nou proiect intitulat “Dotarea firmei cu ambulanta veterinara si echipamente performante”. Acest fapt ne duce la concluzia ca SC HARVET-MED 
SRL nu are in realitate un spatiu pentru a implementa un proiect pe masura 312, fapt pentru care declaram proiectul neeligibil. SC HARVET-MED SRL in consens cu 
Cabinet Medical Veterinar Individual Doctor Popescu Carmen ambele avand acelasi asociat si reprezentant legal d-na POPESCU CARMEN,prezentam urmatoarele 
observatii. Proiectul FEADR pe Masura 312 sesiunea 01/10 cu C312M011010400024 al carui beneficiar este Cabinetul Medical Veterinar Individual Doctor Popescu 
Carmen a fost finalizat. Din cercetarile efectuate bazate pe cererea de finantare, documentele anexate acesteia si vizita in teren au rezultat urmatoarele aspecte : - 
Contractul de comodat a fost semnat intre CMVI Doctor Popescu Carmen si SC HARVET-MED SRL ambele avand ca reprezentant legal pe d-na POPESCU CARMEN cu 
CNP 2660303044445. Verificand bazele de date am constatat ca CMVI Doctor Popescu Carmen este beneficiara contractului de finantare 
nr.C312M011010400024/14.04.2011 pentru proiectul “Procurarea unei autospeciale pentru servicii sanitar-veterinare de urgenta in comuna Helegiu, judetul Bacau”. 
Proiectul a fost finalizat in 14.10.2011 cand s-a efectuat ultima transa de plata si s-a incasat si sprijinul FEADR. Analizand documentele referitoare la amplasamentul 
investitiei a rezultat ca este acelasi imobil in cadrul ambelor proiecte: imobilul C1- dispensar veterinar in suprafata de 145.84 mp situat in sat Helegiu, comuna Helegiu, 
nr.145, judet Bacau, identificat cu nr. Cadastral 311-C1 inscris in Cartea funciara nr.60027 a com. Helegiu, jud.Bacau. La data vizitei in teren expertii au constatat ca CMVI 
Doctor Popescu Carmen a inchiriat sub forma unui contract de comodat nr. 869/29.08.2012 cladirea C1 in suprafata de 145.84 mp catre SC HARVET-MED SRL pentru 
finantarea unui nou proiect intitulat “Dotarea firmei cu ambulanta veterinara si echipamente performante”. Acest fapt ne duce la concluzia ca SC HARVET-MED SRL si 
Cabinetul Medical Veterinar Individual Doctor Popescu Carmen folosesc acelasi spatiu pentru ambele proiecte,precum si aceleasi utilitati.Toate aceste constatari ne duc la 
concluzia ca proiectul -Dotarea firmei cu ambulanta veterinara si echipamente performante-al solicitantului S.C Harvet-Med SRL,este neeligibil

167 312 M 01 12 1 04 00050 2012 9 28

CONSTRUIRE RETEA DE 
COMUNICATII ELECTRONICE 
PENTRU RETRANSMITEREA 

PROGRAMELOR DE 
TELEVIZIUNE PRIN CABLU SI 

TRANSMISII DE DATE PE 
SUPORT DE FIBRA OPTICA SI 
CABLU COAXIAL REALIZAREA 
DE SERVICII DE CONECTARE 
SI DIFUZARE INTERNET DE 

BANDA LARGA.

S.C.EUROSAT 
NETWORK S.R.L. BACAU

Comuna/Oras 
LETEA VECHE Sat 

RUSI-CIUTEA
- - - - - - - - - - 200.000 0 140.000 0 60.000 23.662.300

1.In SF la pct. 3.8 –Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor: -Totalul 01 Statie(Pregatire programe), Totalul 06 Retea de internet si Totalul general 
sunt eronate. Totalul general a componentele mentionate in 3.8 este 184.114,85 euro fata de totalul de la Cap.4. Cheltuieli pentru investitia de baza care insumeaza 
180.097 euro, deci cu 4.017,96 euro mai mare decit B.I.2.In –Devizul general, rindul Total general din care C+M sunt eronat trecute valori, deoarece nu apar la Cap.1, pct. 
1.2 si 1.3, Cap. 2, Cap. 4, pct.4.1, 4.2 si Cap. 5, pct 5.1.1. 1. -Serviciile se regăsesc în BD, a fost atașată ofertă și se încadrează în limitele prevăzute în BD. 2. -Bunurile nu
se regăsesc în BD, au fost atașate oferte de prețuri.In SF la pct. 3.8 –Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor: - la nr. crt. 01 figureaza Statie 
centrala digitala, 1 buc. cu valoarea fara TVA de 16.545,0 Euro, pentru care este prezentata doar o singura oferta;- la nr. crt. 05 este trecut UPS+Grup electrogen 
automatizat, 1 buc. cu valoarea fara TVA de 17.359,0 Euro- ataseaza o singura oferta;- la nr. crt. 24 este mentionat echipamentul HEANDEND 1 buc. cu valoarea de 
18.970,0 Euro, pentru care se prexinta doar o singura oferta;- o mare parte din utilajele si echipamentele cuprinse in tabelul de la pct. 3.8 au valorile mai mari decat in 
ofertele atasate(astfel -la nr. crt. 01 Statie central digitala valoarea in tablel este 16.545,0 Euro – in oferta 10.545,0 Euro, -la nr. crt. 02 statie analogica cu 44 canale, 
valoarea in tablel este de 6.940,0 Euro – in oferta 6.240,0 euro, -la nr. crt. 07 apare amplificator optic EDFA, valoarea in tablel este de 3.438,0 Euro – in oferta 3.288,0 Eu
-la nr. crt. 14 figureaza Noduri optice cu valoarea de 15.732,50 Euro iar in oferta valoarea este de 12.078,0 Euro, si exemplele pot continua);- o parte din echipamentele 
mentionate in table nu se regasesc in oferte(sistem de fixare si ancorare, mufe RG/6). Solicitantul nu se regăsește în nici una din situațiile de la punctele 1-5 1.Solicitantul 
cu denumirea SC EUROSAT NETWORK SRL este infiintata in 02.07.2012, avind CUI-ul 30380530, nr. de ordine in Registrul comertului J4/634/02.07.2012, 
reprezentantul legal fiind GHERGUT EMILIA, avind functia de administrator, posedand datele de identificare CI seria XC, nr. 409797, CNP 2910418046255. Cererea de 
finantare, toate documentele si avizele eliberate pentru acest proiect sunt stampilate cu stampila apartinand societatii: SC EUROSAT CA-TV SRL. In urma verificarii facute 
in ONRC, firma SC EUROSAT CA-TV SRL apartine numitului GHERGUT STEFAN, legitimat cu C.I. Seria XC nr. 684424, CNP 1571217040038, avind CUI-ul 5444659 si 
nr. de ordine in Registrul comertului J04/404/1994, cu sediul in mun. Bacău. Din print screen-urile obtinute din ONRC, Firma SC EUROSAT CA-TV SRL amintita mai sus, 
a fost radiata la data de 20.02.2004.2.In SF la pct. 3.8 –Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor: -Totalul 01 Statie(Pregatire programe), Totalul 06 
Retea de internet si Totalul general sunt calculate eronat. Totalul general a componentele mentionate in 3.8 este 184.114,85 euro fata de totalul de la Cap.4. Cheltuieli 
pentru investitia de baza care insumeaza 180.097 euro, deci cu 4.017,96 euro mai mare decit în B.I.3.In Devizul general, rindul Total general din care C+M sunt eronat 
trecute valori, deoarece nu apar la Cap.1, pct. 1.2 si 1.3, Cap. 2, Cap. 4, pct.4.1, 4.2 si Cap. 5, pct 5.1.1.4.Declaretia de inactivitate este data de catre d-l GHERGUT 
STEFAN, ca fiind imputernicit al firmei SC EUROSAT NETWORK SRL, in realitate neexistand nici o procura sau alt document in acest sens nici in CF sau DA.6.Modelul 
de Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor este incomplet(cuprinde numai prima pagina).7.Ofertele de preturi nu sunt personalizate in 
sensul ca sunt trimise in atentia d-nului director GHERGUT STEFAN, care nu are nici un rol in SC EUROSAT NETWORK SRL.8.In SF la pct. 3.8 –Caracteristici tehnice s
functionale ale utilajelor/echipamentelor:- la nr. crt. 01 figureaza Statie central digitala, 1 buc. cu valoarea fara TVA de 16.545,0 Euro, pentru care este prezentata doar o 
singura oferta;- la nr. crt. 05 este trecut UPS+Grup electrogen automatizat, 1 buc. cu valoarea fara TVA de 17.359,0 Euro- o singura oferta;- la nr. crt. 24 este mentionat 
echipamentul HEANDEND 1 buc. cu valoarea de 18.970,0 Euro, pentru care se prexinta doar o singura oferta;- o mare parte din utilajele si echipamentele cuprinse in 
tabelul de la pct. 3.8 au valorile mai mari decat in ofertele atasate(-la nr. crt. 01 Statie central digitala valoarea in tablel este 16.545,0 Euro – in oferta 10.545,0 Euro, -la nr. 
crt. 02 statie analogica cu 44 canale, valoarea in tablel este de 6.940,0 Euro – in oferta 6.240,0 euro, -la nr. crt. 07 apare Amplificator optic EDFA, valoarea in tablel este de 
3.438,0 Euro – in oferta 3.288,0 Euro, -la nr. crt. 14 figureaza Noduri optice cu valoarea de 15.732,50 Euro iar in oferta valoarea este de 12.078,0 Euro, si exemplele pot 
continua);- o parte din echipamentele mentionate in table nu se regasesc in oferte(sistem de fixare si ancorare, mufe RG/6).9.Construcția unde va fi amplasată stația 
centrală de distribuție, este obținută prin Contractul de comodat cu nr. 3291/27.09.2012. In Concluziile propuse în Raportului de evaluare expertiză tehnică sunt prevăzute: - 
refacerea finisajelor; - refacerea tâmplăriei; - repararea și etanșarea învelitorii; - sistematizare pe verticală. In BI nu este prinsă nici o sumă la neeligibil pentru aceste lucrări, 
care trebuiau să se regaseasca și in Certificatul de urbanism.

168 312 C 01 12 1 04 00040 2012 9 28 INFIINTARE CLINICA 
MEDICINA GENERALA

S.C. UNILEBEN 
S.R.L. BACAU

Comuna/Oras 
GARLENI Sat 

GARLENI; 
Comuna/Oras 
HEMEIUS Sat 

HEMEIUS

- - - - - - - - - - 285.701 10.500 199.990 0 85.711 23.862.290

Prin proiect S.C. UNILEBEN S.R.L doreşte realizarea unei clinici, având 8 cabinete medicale şi un număr de 8 angajaţi, respectiv 4 medici generalişti şi 4 asistente 
medicale.Ca dotari se propune achizitia a 8 paturi consultatie, 8 birouri medic, 8 calculatoare, 2 imprimante, 8 dulapuri materiale medicale, 8 mese instrumentar medical, 8 
scaune birou medic, 40 scaune pacienti, 1 masa consiliu, 1 microscop, 1 analizor automat biochimie.Nu este prezentata fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei 
propuse prin proiect si nu este corelat scopul proiectului de a presta servicii medicale generale cu dotarile propuse.În SF pag 118 la capitolul III - Proiecţii financiare şi 
indicatori financiari la pct.1.2 cheltuielile cu personalul sunt prevăzute pentru anii 1-5 acelaşi număr de angajaţi adică tot 4 medici generalişti şi 4 asistente medicale, motiv 
pentru care considerăm construcţia propusă prin proiect supradimensinată având 8 cabinete medicale.De asemenea, deşi sunt prevăzute intrări reprezentând cheltuieli cu 
materiile prime şi cu materialele consumabile de la 75.600 lei în anul I la 78.670 lei în anul V, solicitantul nu a prevăzut cheltuieli pentru deşeurile medicale rezultate din 
serviciile medicale fiind prezentate doar cheltuieli cu apa şi energia (pag 119 SF).În plus S.C. VODENLIF S.R.L se află în vecinătatea S.C. UNILEBEN S.R.L conform 
contractelor de vânzare-cumpărare nr. 2227/21.09.2012 si 2229/21.09.2012, ambele autentificate la BNPA Alexandru-Marius Bîrgăoanu şi Adina Beatrice Bîrgăoanu, 
ambele contracte fiind semnate de domnul BUTNARU ANDREI ce deţine calitatea de de administrator la cele două societăţi ce au acelaşi cod CAEN 8621- Activităţi de 
asistenţă medicală generală, ambele societăţi având acelaşi număr de angajaţi respectiv câte 4 medici generalişti şi 4 asistente medicale - fiecare, iar constructiv au 
aceeaşă structură cu câte 8 cabinete medicale fiecare. Numarul de consultaţii medicale cuprinse in prognoza economica este de 10.080, în condiţiile în care populaţia 
satului Gârleni este de 1910 locuitori şi a întregii comune de 6281 locuitori. Menţionăm că cele două clinici sunt învecinate, au acelaşi cod CAEN, propun aceleaşi servicii 
respectiv, asistenţă medicală generală, având angajaţi numai medici generalişti şi faptul că se adresează unui număr relativ mic de locuitori în raport cu numărul de 
consultatii prognozate considerăm investiţia neviabilă din punct de vedere economic. Pentru pentru dovedirea pregatirii profesionale pentru proiectele depuse atat de S.C. 
UNILEBEN S.R.L cat si de S.C. VODENLIF S.R.L a fost depusa declaratie ca dl. BUTNARU ANDREI, reprezentant legal pentru cele doua societati, va urma un 
curs.Având in vedere cele prezentate mai sus consideram ca cererea de finantarea nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2- Beneficiarul trebuie sa demonstreze 
viabilitatea investitiei.
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169 312 C 01 12 1 04 00036 2012 9 28
ACHIZIȚII UTILAJE  ȘI  

ECHIPAMENTE  PENTRU  
FABRICAREA DE  BRICHETE

S.C. GREEN 
STYLE DESIGN  

S.R.L.
BACAU Comuna/Oras 

PANCESTI Sat SOCI - - - - - - - - - - 117.625 45.664 99.980 0 17.645 23.962.270

Conform Ghidului Solicitantului Documentul 11.3- Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor (Anexa 4.1 din Ghidul solicitantului) trebuie să fie semna
de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. Conform Legii 346/14.07.2004 declaratia trebuie semnata de persoana autorizata sa reprexzinte intreprinderea, respe
administartorul intreprinderii. Conform certificatului constator anexat cererii de finantare acesta este BONTAS DANUT iar declaratia este semanata de BONTAS SORIN in 
calitate de persoana desemnata de administrator prin procura sa reprezinte SC GREEN STYLE SRL. Proiectul nu respecta criteriile generale de eligibilitate EG2 - Conform 
procedurii de verificare a criteriilor de eligibilitate la EG2 se verifica daca beneficiarul a prezentat memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate in functie de tipul proiectului. 
Proiectul depus de solicitantul SC GREEN STYLE SESIGN SRL detine memoriu justificativ, desi investitia se incadreaza in categoria de proiecte care prevad montaj, fapt 
pentru care trebuia atasat studiul de fezabilitate . -In ghidul solicitantului aferent masurii 312, Capitolul 4 - 4.1- Documentele necesare intocmirii cererii de finantare, 
(documente obligatorii care trebuie atasate cererii de finantare pentru intocmirea proiectului ) sunt : “Studiul de Fezabilitate pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii 
şi/ sau montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului) ATENTIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj 
care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de Fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente şi Raportul 
privind stadiul fizic al lucrărilor.sau Memoriul justificativ pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcţii şi/ sau montaj Anexa 3 din Ghidul solicitantului. In cazul 
beneficiarul SC GREEN STYLE DESIGN SRL investitia se incadreaza in categoria de proiecte care prevad montaj, fapt pentru care trebuia atasat studiul de 
fezabilitate.Sistemul fotovoltaic pe care acesta si-l propune sa-l achizitioneze, conform incadrarii bugetare dar si a documentelor anexate cererii de finanatare ( oferte) 
presupune lucrari de montaj ale acestuia aspect care conduce la neeligibilitatea proiectului. Conform Ghidului Solicitantului Documentul 11.3- Declaraţia privind încadrarea 
în categoria micro-întreprinderilor (Anexa 4.1 din Ghidul solicitantului) trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. Conform Legii 
346/14.07.2004 declaratia trebuie semnata de persoana autorizata sa reprexzinte intreprinderea, respectiv administartorul intreprinderii. Conform certificatului constator 
anexat cererii de finantare acesta este BONTAS DANUT iar declaratia este semanata de BONTAS SORIN in calitate de persoana desemnata de administrator prin procura 
sa reprezinte SC GREEN STYLE SRL. Proiectul nu respecta criteriile generale de eligibilitate EG2 - Conform procedurii de verificare a criteriilor de eligibilitate la EG2 se 
verifica daca beneficiarul a prezentat memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate in functie de tipul proiectului. Proiectul depus de solicitantul SC GREEN STYLE 
SESIGN SRL detine memoriu justificativ, desi investitia se incadreaza in categoria de proiecte care prevad montaj, fapt pentru care trebuia atasat studiul de fezabilitate . -In 
ghidul solicitantului aferent masurii 312, Capitolul 4 - 4.1- Documentele necesare intocmirii cererii de finantare, (documente obligatorii care trebuie atasate cererii de 
finantare pentru intocmirea proiectului ) sunt : “Studiul de Fezabilitate pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii şi/ sau montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului) 
ATENTIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei 
existente, se ataşează la Studiul de Fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente şi Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.sau Memoriul 
justificativ pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcţii şi/ sau montaj Anexa 3 din Ghidul solicitantului. In cazul beneficiarul SC GREEN STYLE DESIGN SRL 
investitia se incadreaza in categoria de proiecte care prevad montaj, fapt pentru care trebuia atasat studiul de fezabilitate.Sistemul fotovoltaic pe care acesta si-l propune s
achizitioneze, conform incadrarii bugetare dar si a documentelor anexate cererii de finanatare ( oferte) presupune lucrari de montaj ale acestuia aspect care conduce la 
neeligibilitatea proiectului. Conform Ghidului Solicitantului Documentul 11.3- Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor (Anexa 4.1 din Ghidul 
solicitantului) trebuie să fie semnată de persoana autorizată să reprezinte întreprinderea. Conform Legii 346/14.07.2004 declaratia trebuie semnata de persoana autorizata 
sa reprexzinte intreprinderea, respectiv administartorul intreprinderii. Conform certificatului constator anexat cererii de finantare acesta este BONTAS DANUT iar declaratia 
este semanata de BONTAS SORIN in calitate de persoana desemnata de administrator prin procura sa reprezinte SC GREEN STYLE SRL. Proiectul nu respecta criteriile 
generale de eligibilitate EG2 - Conform procedurii de verificare a criteriilor de eligibilitate la EG2 se verifica daca beneficiarul a prezentat memoriul justificativ sau studiul de 
fezabilitate in functie de tipul proiectului. Proiectul depus de solicitantul SC GREEN STYLE SESIGN SRL detine memoriu justificativ, desi investitia se incadreaza in 
categoria de proiecte care prevad montaj, fapt pentru care trebuia atasat studiul de fezabilitate . -In ghidul solicitantului aferent masurii 312, Capitolul 4 - 4.1- Documentele 
necesare intocmirii cererii de finantare, (documente obligatorii care trebuie atasate cererii de finantare pentru intocmirea proiectului ) sunt : “Studiul de Fezabilitate pentru 
proiecte care prevăd lucrări de construcţii şi/ sau montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului) ATENTIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea 
construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de Fezabilitate Expertiza tehnică de 
specialitate asupra construcţiei existente şi Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.sau Memoriul justificativ pentru proiecte care nu prevăd lucrări de construcţii şi/ sau 
montaj Anexa 3 din Ghidul solicitantului In cazul beneficiarul SC GREEN STYLE DESIGN SRL investitia se incadreaza in categoria de proiecte care prevad montaj fap

170 312 C 01 12 1 04 00032 2012 9 28 INFIINTARE CLINICA 
MEDICINA GENERALA

S.C. VODENLIF 
S.R.L. BACAU

Comuna/Oras 
GARLENI Sat 

GARLENI; 
Comuna/Oras 
HEMEIUS Sat 

HEMEIUS

- - - - - - - - - - 285.700 10.500 199.990 0 85.710 24.162.260

Prin proiect S.C. VODENLIF S.R.L doreşte realizarea unei clinici, având 8 cabinete medicale şi un număr de 8 angajaţi, respectiv 4 medici generalişti şi 4 asistente 
medicale.Ca dotari se propune achizitia a 8 paturi consultatie, 8 birouri medic, 8 calculatoare, 2 imprimante, 8 dulapuri materiale medicale, 8 mese instrumentar medical,8 
scaune birou medic, 40 scaune pacienti, 1 masa consiliu, 1 microscop, 1 autoclav si 1 Spectofotometru de masa +Gazcromatograf.Nu este prezentata fundamentarea 
necesitatii si oportunitatii investitiei propuse prin proiect si nu este corelat scopul proiectului de a presta servicii medicale generale in raport cu dotarile propuse. În SF pag 
121 la capitolul III - Proiecţii financiare şi indicatori financiari la pct.1.2 cheltuielile cu personalul sunt prevăzute pentru anii 1-5 acelaşi număr de angajaţi adică tot 4 medici 
generalişti şi 4 asistente medicale, motiv pentru care considerăm construcţia propusă prin proiect supradimensinată având 8 cabinete medicale.De asemenea, deşi sunt 
prevăzute cheltuieli cu materiile prime şi cu materialele consumabile de la 75.600 lei în anul I la 78.670 lei în anul V, solicitantul nu a prevăzut cheltuieli pentru deşeurile 
medicale rezultate din serviciile medicale fiind prezentate doar cheltuieli cu apa şi energia (pag 122 SF).În plus S.C. VODENLIF S.R.L se află în vecinătatea S.C. 
UNILEBEN S.R.L conform contractelor de vânzare-cumpărare nr. 2227/21.09.2012 si 2229/21.09.2012, ambele autentificate la BNPA Alexandru-Marius Bîrgăoanu şi Adin
Beatrice Bîrgăoanu, ambele contracte fiind semnate de domnul BUTNARU ANDREI ce deţine calitatea de administrator la cele două societăţi ce au acelaşi cod CAEN 
8621- Activităţi de asistenţă medicală generală, ambele societăţi având acelaşi număr de angajaţi respectiv câte 4 medici generalişti şi 4 asistente medicale - fiecare, iar 
constructiv au aceeaşi structură cu câte 8 cabinete medicale fiecare. Numarul de consultaţii medicale cuprinse in prognoza economica este de 10.080 (conform SF pag 12
- Prognoza veniturilor) în condiţiile în care populaţia satului Gârleni este de 1910 locuitori şi a întregii comune de 6281 locuitori. Menţionăm că cele două clinici sunt 
învecinate, au acelaşi cod CAEN, propun aceleaşi servicii respectiv, asistenţă medicală generală, având angajaţi numai medici generalişti şi faptul că se adresează unui 
număr relativ mic de locuitori în raport cu numărul de consultatii prognozate considerăm investiţia neviabilă din punct de vedere economic. Pentru pentru dovedirea 
pregatirii profesionale pentru proiectele depuse atat de S.C. VODENLIF S.R.L cat si de S.C. UNILEBEN S.R.L a fost depusa declaratie ca dl. BUTNARU ANDREI, 
reprezentant legal pentru cele doua societati, va urma un curs. Având in vedere supradimensionarea investitiei, si anume construirea si dotarea a 8 cabinete medicale 
raportat cu serviciile ce urmeaza a fi prestate de catre 4 medici generalisti, consideram ca cererea de finantarea nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2- Beneficiarul 
trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei.

171 312 M 01 12 1 04 00035 2012 9 28

DIVERSIFICAREA SURSELOR 
DE VENIT IN MEDIUL RURAL 

PRIN DEZVOLTAREA 
ACTIVITATILOR DE 
PRODUCTIE ALE 

MICROINTREPRINDERII 
BIOSTICK IN DOMENIUL NON-

AGRICOL

SC BIOSTICK 
SRL BACAU

Comuna/Oras 
HURUIESTI Sat 

HURUIESTI
- - - - - - - - - - 205.038 0 174.282 0 30.756 24.336.542

Pentru verificarea veridicitatii documentelor atasate a cererii de finantare a fost solicitata firmei SC ENACHE MORARIT SRL oferta adresata catre SC BIOSTICK SRL ( 
privind instalatia de brichetat BIOMASSER MIDI-MULTI) transmisa in data de 20.09.2012 si inregistrata la solicitant cu nr.5/20.09.2012. Conform discutiei purtata cu 
reprezentantii firmei SC ENACHE MORARIT SRL dar si a ofertei primite prin fax s-a constat ca documentul transmis solicitantului includea si montaj iar in acest caz 
proiectul nu respecta criteriile generale de eligibilitate EG2. Conform procedurii de verificare a criteriilor de eligibilitate la EG2 se verifica daca beneficiarul a prezentat 
memoriul justificativ sau studiul de fezabilitate in functie de tipul proiectului. Proiectul depus de solicitantul SC BIOSTICK SRL detine memoriu justificativ, desi investitia se 
incadreaza in categoria de proiecte care prevad montaj, fapt pentru care trebuia atasat studiul de fezabilitate . -In ghidul solicitantului aferent masurii 312, Capitolul 4 - 4.1- 
Documentele necesare intocmirii cererii de finantare, (documente obligatorii care trebuie atasate cererii de finantare pentru intocmirea proiectului ) sunt : “Studiul de 
Fezabilitate pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii şi/ sau montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului) .In cazul beneficiarul SC BIOSTICK SRL investitia se 
incadreaza in categoria de proiecte care prevad montaj, fapt pentru care trebuia atasat studiul de fezabilitate aspect care conduce la neeligibilitatea proiectului. Pentru 
verificarea veridicitatii documentelor atasate a cererii de finantare a fost solicitata firmei SC ENACHE MORARIT SRL oferta adresata catre SC BIOSTICK SRL ( privind 
instalatia de brichetat BIOMASSER MIDI-MULTI) transmisa in data de 20.09.2012 si inregistrata la solicitant cu nr.5/20.09.2012. Conform discutiei purtata cu reprezentant
firmei SC ENACHE MORARIT SRL dar si a ofertei primite prin fax s-a constat ca documentul transmis solicitantului includea si montaj iar in acest caz proiectul nu respecta 
criteriile generale de eligibilitate EG2. Conform procedurii de verificare a criteriilor de eligibilitate la EG2 se verifica daca beneficiarul a prezentat memoriul justificativ sau 
studiul de fezabilitate in functie de tipul proiectului. Proiectul depus de solicitantul SC BIOSTICK SRL detine memoriu justificativ, desi investitia se incadreaza in categoria 
de proiecte care prevad montaj, fapt pentru care trebuia atasat studiul de fezabilitate . -In ghidul solicitantului aferent masurii 312, Capitolul 4 - 4.1- Documentele necesare 
intocmirii cererii de finantare, (documente obligatorii care trebuie atasate cererii de finantare pentru intocmirea proiectului ) sunt : “Studiul de Fezabilitate pentru proiecte 
care prevăd lucrări de construcţii şi/ sau montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului) .In cazul beneficiarul SC BIOSTICK SRL investitia se incadreaza in categoria de proiecte 
care prevad montaj, fapt pentru care trebuia atasat studiul de fezabilitate aspect care conduce la neeligibilitatea proiectului.

172 312 C 01 12 1 04 00024 2012 9 28 CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE

PROCA 
CONSTANTA BACAU

Comuna/Oras PODU 
TURCULUI Sat 

PLOPU
- - - - - - - - - - 146.918 20.653 124.880 0 22.038 24.461.422

In Cererea de finantare, sectiunea A2, ca solicitant este inscrisa d-na PROCA CONSTANTA, care se regaseste si in sectiunea B3, ca reprezentant legal.In Cererea de 
finantare, sectiunea F, solicitant este inscrisa d-na PROCA CONSTANTA, iar reprezentant legal este d-l PROCA SEVERIUS VASILICA.Semnatura d-nei PROCA 
CONSTANTA, din toate rubricile din Cererea de finantare, declaratii, angajament, documente , pagini din dosarul proiectului este diferita de semnatura din buletinul de 
identitate si contractul de donatie.Pe E3.8 Fisa de verifiucare pe teren si pe Confirmarea vizitei pe teren se regasesc doua semnaturi, una dintre acestea fiind asemanatoare 
cu semnatura din buletinul de identitate si Contractul de donatie.In dosarul administrativ, care insoteste Cerererea de finantare(proiectul), se regaseste prima pagina din 
sectiunea F – Declaratia pe proprie raspundere – unde numele d-nei PROCA CONSTANTA este inscris la ambele rubrici - solicitant si reprezentant legal. Solicitarea nu se 
regaseste consemnata la rubrcile de observatii nici la verificarea conformitatii(E2.1), si nici la verificarea pe teren(E3.8). TVA aferenta cheltuielilor eligibile este trecuta in 
coloana cheltuielilor neeligibile. In vederea intocmirii Bugetului indicativ solicitantul utilizeaza o oferta pentru presa de brichetat(12700 Euro, fara TVA), si tot o oferta pentru 
pompa de caldura (20.653 Euro, fara TVA).In dosar nu se regaseste declaratia proictantului referitoare la sursa de preturi pentru lucrari. In Cererea de finantare, sectiunea 
A2, ca solicitant este inscrisa d-na PROCA CONSTANTA, care se regaseste si in sectiunea B3, ca reprezentant legal.In Cererea de finantare, sectiunea F, solicitant este 
inscrisa d-na PROCA CONSTANTA, iar reprezentant legal este d-l PROCA SEVERIUS VASILICA.Semnatura d-nei PROCA CONSTANTA, din toate rubricile din Cererea 
de finantare, declaratii, angajament, documente , pagini din dosarul proiectului este diferita de semnatura din buletinul de identitate si contractul de donatie.Pe E3.8 Fisa de 
verifiucare pe teren si pe Confirmarea vizitei pe teren se regasesc doua semnaturi, una dintre acestea fiind asemanatoare cu semnatura din buletinul de identitate si 
Contractul de donatie.In dosarul administrativ, care insoteste Cerererea de finantare(proiectul), se regaseste prima pagina din sectiunea F – Declaratia pe proprie 
raspundere – unde numele d-nei PROCA CONSTANTA este inscris la ambele rubrici - solicitant si reprezentant legal. Solicitarea nu se regaseste consemnata la rubrcile de 
observatii nici la verificarea conformitatii(E2.1), si nici la verificarea pe teren(E3.8).

Page 50 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

173 312 C 01 12 6 05 00478 2012 9 5
CONSTRUIRE UNITATE DE 

PRODUCTIE LA SC 
LITELSANT SRL

SC LITELSANT 
SRL BIHOR Comuna/Oras BORS 

Sat BORS - - - - - - - - - - 235.295 2.041 200.000 0 35.295 24.661.422

În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că asociatul unic Jejeran Loredana Marioara de la SC LITELSANT SRL nu mai deține acțiuni la alte firme.În urma 
verificării solicitantului și a Reprezentantului legal nu au fost găsiți cu proiecte finalizate sau în derulare în cadrul aceleiași măsuri. Declarația de inactivitate este datată din 
data de 28.08.2012, iar înregistrarea de la Administrația Financiară este din 01.03.2012. Suprafața halei de producție este supradimensionată (516,80mp) comparativ cu 
natura activității propuse și volumul utilajeler solicitate prin proiect. Din analiza de la pct.6 am constatat că la solicitantul SC LITELSANT SRL :- Nu au fost identificate în 
cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte cu același titlu; - Nu au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte care să aibă același sediu social cu al 
solicitantului SC LITELSANT SRL , respectiv în loc.Tinca, sat Rapa, nr.127, jud. Bihor.- Au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte cu același 
amplasament (comuna) ca al solicitantului SC LITELSANT SRL, com. Borș, sat Borș, jud. Bihor;SC DRIMORAKY SRLSC TOBIMESK SRLNORD-VEST PLAST S.R.L. - 
Nu au fost identificate alte proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 16, la care doamna Jejeran Loredana - Marioara să fie Reprezentant legal. - 
Au fost identificate proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 16 cu același consultant –SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL; SC 
TOBIMESK SRL SC REVISTIOS SRLSC ZIOKABON SRLSC KAZINIZO SRLSC TIELOTAS SRLSC DRIMORAKY SRLÎn urma verificărilor în RECOM online s-a 
constatat că asociatul unic Jejeran Loredana Marioara de la SC LITELSANT SRL nu mai deține acțiuni la alte firme.În urma verificării solicitantului și a Reprezentantului 
legal nu au fost găsiți cu proiecte finalizate sau în derulare în cadrul aceleiași măsuri.Solicitantul are un Contract de Concesiune nr.724 din 01.03.2012, pentru suprafața de 
2712 mp, aplasament Parc Industrial nr.1 /D. Pe amplasamentul – Parc Industrial al comunei Borș mai dețin Contrac de Concesiune și alți solicitanți dupa cum 
urmează:SC DRIMORAKY SRL – cod CAEN principal 2562;SC TOBIMESK SRL - cod CAEN principal 2511;SC ZIOKABON - cod CAEN principal 2599;SC NORD – 
VEST PLAST SRL - cod CAEN principal 2229;SC SVALIROZ SRL - cod CAEN principal1623;SC DAMIOWIS SRL - cod CAEN principal 1621;SC KAZINIZO SRL - cod 
CAEN principal 1629;SC TIELOTAS SRL - cod CAEN principal 2361SC REVISTIOS SRL - cod CAEN principal 2361.Având în vedere cele menționate, la momentul 
evaluării nu au putut fi identificate suficiente elemente care să conducă la concluzia de creare condiții artificiale.În urma analizei acestor aspecte considerăm că solicitantul 
NU a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Considerăm că investiția propusă 
poate funcționa independent de alte investiții finanțate prin FEADR. Proiectul este neeligibil din urmatoarele motive:- Dosarul Cererii de Finantare nu este legat si sigilat. - 
EG1 - In Contractul de Concesiune nr.724 din 01.03.2012,SC LITELSANT SRL,in calitate de concesionar are suprafata de 2712 mp teren intravilan, comuna Borș, Zona 
Industriala,amplasament Parc Industrial nr.1 / D. In Certificatul de urbanism nr.72/01.08.2012 este mentionat la Regimul Tehnic suprafata minima - 700 mp, care nu 
corespunde cu suprafata solicitantului din Contractul de Concesiune.De asemenea nu este precizat daca Certificatul de urbanism poate fi folosit san nu in scopul declarat.- 
EG2; EG3 -Doc.2- Declaratia de inactivitate este datata din data de 28.08.2012, iar inregistrarea de la Administratia Financiara este din 01.03.2012. Suprafata halei de 
productie este supradimensionată (516,80mp) comparativ cu natura activitatii propuse si volumul utilajeler solicitate prin proiect.

174 312 C 01 12 6 05 00480 2012 9 11

CONSTRUIRE SI DOTARE 
HALA PENTRU  FASONAREA 
FIERULUI IN COMUNA BORS, 

JUDETUL BIHOR

SC DRIMORAKY 
SRL BIHOR Comuna/Oras BORS 

Sat BORS - - - - - - - - - - 235.193 2.041 199.914 0 35.279 24.861.336

În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că asociatul unic și Reprezentant legal, Batori Judit de la SC DRIMORAKY SRL mai este administrator și la firma 
SIGTECH SRL, care are cod CAEN principal 5187.În urma verificării solicitantului și a Reprezentantului legal nu au fost găsiți cu proiecte finalizate sau în derulare în cadrul 
aceleiași măsuri. Hala de producție de 897,06 mp este supradimensionată comparativ cu natura activității propuse și numarul utilajelor ce se vor achiziționa. Din analiza de 
la pct.6 am constatat că la solicitantul SC DRIMORAKY SRL :- Nu au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte cu același titlu; - Nu au fost identificate 
în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte care să aibă același sediu social cu al solicitantului SC DRIMORAKY SRL , respectiv în loc.Borș, sat Borș, nr.113, jud. 
Bihor.- Au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte cu același amplasament (comuna) ca al solicitantului SC DRIMORAKY SRL, com. Bors, sat Bors, 
jud. Bihor;SC TOBIMESK SRLNORD-VEST PLAST S.R.LSC LITELSANT SRL - Nu au fost identificate alte proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 conform 
documentului 16, la care doamna Batori Judit să fie Reprezentant legal. - Au fost identificate proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 16 cu 
același consultant –SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL; SC TOBIMESK SRL SC REVISTIOS SRLSC ZIOKABON SRLSC KAZINIZO SRLSC TIELOTAS 
SRLSC LITELSANT SRLÎn urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că asociatul unic și Reprezentant legal Batori Judit de la SC DRIMORAKY SRL mai este 
administrator și la firma SIGTECH SRL, care are cod CAEN principal 5187.În urma verificării solicitantului și a Reprezentantului legal nu au fost găsiți cu proiecte finalizate 
sau în derulare în cadrul aceleiași măsuri.Solicitantul are un Contract de Concesiune nr.502 din 16.02.2012, pentru suprafața de 2084 mp, aplasament Parc Industrial nr.1 / 
I Pe amplasamentul – Parc Industrial al comunei Borș mai dețin Contrac de Concesiune și alți solicitanți dupa cum urmează:SC LITELSANT SRL – cod CAEN principal 
2041;SC TOBIMESK SRL - cod CAEN principal 2511;SC ZIOKABON - cod CAEN principal 2599;SC NORD – VEST PLAST SRL - cod CAEN principal 2229;SC 
SVALIROZ SRL - cod CAEN principal1623;SC DAMIOWIS SRL - cod CAEN principal 1621;SC KAZINIZO SRL - cod CAEN principal 1629;SC TIELOTAS SRL - cod 
CAEN principal 2361SC REVISTIOS SRL - cod CAEN principal 2361.Având în vedere cele menționate, la momentul evaluării nu au putut fi identificate suficiente elemente 
care să conducă la concluzia de creare condiții artificiale.În urma analizei acestor aspecte considerăm că solicitantul NU a creat condiții artificiale necesare pentru a 
beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Considerăm că investiția propusă poate funcționa independent de alte investiții 
finanțate prin FEADR. Proiectul este neeligibil din următoarele motive:– Dosarul Cererii de finanțare nu este legat și sigilat.- EG1-În Contractul de concesiune nr.502 din 
16.02.2012,SC DRIMORAKY SRL în calitate de concesionar are suprafața de 2084 mp teren intravilan, comuna Borș, Zona Industrială,amplasament Parc Industrial nr.1/I. 
În Certificatul de urbanism nr.71/01.08.2012 la Regimul tehnic este menționată suprafața minimă -700 mp care nu este corelată cu suprafața din Contractul de 
concesiune.De asemeni nu este precizat dacă Certificatul poate fi folosit sau nu în scopul declarat.-EG2- Hala de producție de 897,06 mp este supradimensionată 
comparativ cu natura activității propuse și numarul utilajelor ce se vor achiziționa.

175 312 M 01 12 6 05 00482 2012 9 13

ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE LA S.C. 

BUTEX TRANS S.R.L. DIN 
LOCALITATEA NOJORID, 

JUDETUL BIHOR

S.C. BUTEX 
TRANS S.R.L. BIHOR

Comuna/Oras 
NOJORID Sat 

NOJORID
- - - - - - - - - - 90.350 0 63.245 0 27.105 24.924.581

Avand in vedere ca s-au identificat 3 elemente comune cu alte proiecte ,s-a extins verificarea acestora privind crearea de conditii artificiale. Solicitantul SC BUTEX TRANS 
SRL isi propune activitate (Lucrari de pregatire a terenului) conform codului CAEN 4312. In RECOM, am gasit reprezentantul legal al proiectului ca fiind actionar si la SC 
HORAD ENERGY SRL cu 50% si 50% alta persoana fizica. Aceasta firma are un Cod CAEN (3511) caruia corespunde activitatea de Productie de energie electrica + alte 
coduri CAEN inclusiv si 4312.Din cele de mai sus rezulta ca aceasta firma desfasoara activitate pe o piata adiacenta cu cea pentru care se solicita finantarea. 1.Solicitantul 
nu a declarat corect statutul in Declaratia IMM, a bifat "intreprinderea autonoma" 2.Firma respectiva "SC HORAD ENERGY SRL" unde Crainic Adrian Marius detine 50% 
din actiuni este legata si isi desfasoara activitatea pe o piata adiacenta. In concluzie am bifat NU la pct.1.1 di Fisa Deoarece a fost depusa numai o singura Oferta Conforma 
pentru buldoexcavator a caror valoare de achizitie depaseste 15.000 euro, prin Fisa E-3.4 am solicitat depunerea inca 2 Oferte conforme. Avand in vedere ca s-au identificat 
3 elemente comune cu alte proiecte ,s-a extins verificarea acestora privind crearea de conditii artificiale. Solicitantul SC BUTEX TRANS SRL isi propune activitate (Lucrari 
de pregatire a terenului) conform codului CAEN 4312. In RECOM, am gasit reprezentantul legal al proiectului ca fiind actionar si la SC HORAD ENERGY SRL cu 50% si 
50% alta persoana fizica. Aceasta firma are un Cod CAEN (3511) caruia corespunde activitatea de Productie de energie electrica + alte coduri CAEN inclusiv si 4312.Din 
cele de mai sus rezulta ca aceasta firma desfasoara activitate pe o piata adiacenta cu cea pentru care se solicita finantarea. 1.Solicitantul nu a declarat corect statutul in 
Declaratia IMM, a bifat "intreprinderea autonoma" 2.Firma respectiva "SC HORAD ENERGY SRL" unde Crainic Adrian Marius detine 50% din actiuni este legata si isi 
desfasoara activitatea pe o piata adiacenta. In concluzie consideram ca solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati(sprijin) si a obtine astfel un 
avantaj care contravine obiectivelor masurii. Proiectul este neeligibil avand in vedere :1. Ca in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintrepinderilor a 
bifat „intreprinderea autonoma” deci nu a declarat corect statutul.2. Firma respectiva „Horad Energy SRL” unde dl.Crainic Adrian Marius detine 50% din actiuni este legata
isi desfasoara activitatea pe o piata adiacenta.In concluzie consideram ca reprezentantul legal al proiectului dl.Crainic Adrian Marius,este actionar majoritar in ambele 
societati. Aceasta isi desfasoare activitatea pe aceasi piata relevanta ori pe pieti adiascente, ca urmare cele doua societati sunt intreprinderi legate,solicitantul nu a declarat 
corect statutul deci proiectul este neeligibil.

176 312 M 01 12 6 05 00483 2012 9 13
ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE LA S.C. 
DARENA COM S.R.L.

S.C. DARENA 
COM S.R.L. BIHOR

Comuna/Oras 
SACADAT Sat 

BORSA
- - - - - - - - - - 141.750 0 99.225 0 42.525 25.023.806

Din verificarea RECOM a rezultat ca Negrut Nicolae Bogdan apare ca asociat in Negrut Nicolae Bogdan PFA(are cod CAEN 8299, nu este pe aceeasi piata c0ncurenta cu 
actualul proiect)si in SC CONTEX IMPEX SRL(detine 37% din partile sociale fiind majoritar ca pondere, are cod CAEN 4312 asa cum solicita prin prezentul proiect)iar in 
Declaratia privind incadrarea in categoria IMM a bifat ca este o intreprindere autonoma cand de fapt este intreprindere legata. Pentru nedeclararea statutului ca intreprindere 
legata proiectul este declarat neeligibil.

177 312 M 01 12 6 05 00486 2012 9 14

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
LA S.C. RIVERDENT S.R.L. 

DIN LOCALITATEA URVIS DE 
BEIUS, JUDETUL BIHOR

S.C. RIVERDENT 
S.R.L. BIHOR

Comuna/Oras SOIMI 
Sat URVIS DE 

BEIUS
- - - - - - - - - - 62.542 0 43.779 0 18.763 25.067.585

Pct.1- La verificarea daca solicitantul apartine categoriilor beneficiarilor eligibili , s-a verificat - Documentul 11.3 -Declaratia privind incadrarea in categoria micro-
intreprinderilor Anexa Nr.4.1 , solicitantul a bifat la Cap.II -Tipul intreprinderii , ca fiind intreprindere autonoma.La verificarea in portal ONRC Serviciul Recom , d-na Sabau 
Daniela Oana, apare ca fiind actionar cu cota de participare de 90% la SC Radiodent SRL cu sediul in Oradea , avand acelasi domeniu de activitate principal -cod CAEN 
8623-(Activitati de asistenta stomatologica).La activitati secundare , apare cod CAEN 8690- (alte activitati referitoare la sanatatea umana) , cod ce exista ca activitate 
secundara si in certificatul constatator ORC la proiectul propus. In urma verificarii s-a constatat ca intreprindereea este legata , solicitantul nu a declarat corect statul 
intreprinderii , proiectul fiind neeeligibil. EG2- Starea fizica interioara a imobilului , descrisa in memoriu justificativ si contract de comodat , nu este in concordanta cu 
realitatea din teren, constatata la vizita pe teren si nu permite desfasurarea activitatii propuse prin proiect. Pentru servicii si bunuri, solicitantul a prezentat oferte conforme 
.Valoarea servicii consultanta se incadreaza in limita bugetului indicativ.

178 312 M 01 12 6 05 00489 2012 9 17
ACHIZITIE DE UTILAJE 

SPECIALIZATE PENTRU 
LUCRARI DE CONSTRUCTII

SC 
LIGIACONSTRUC

T SRL
BIHOR

Comuna/Oras 
LAZARENI Sat 

GEPIS
- - - - - - - - - - 160.322 0 112.225 0 48.097 25.179.810

EG1-Nu se justifica achizitia mijlocului de transport(autobasculanta) in cadrul masurii312. Nu s-a prezentat Bugetul indicativ cu trecerea cheltuielilor privind achizitia 
mijlocului de transport( autobasculanta) la coloana de cheltuieli neeligibile conform solicitarilor de informatii suplimentare.Cu privire la cele 5 locuri de munca rezulta ca 2 
dintre acestea sunt prevazute cu norma intreaga dar numai 2 locuri de munca sunt cu regim integral direct productiv. Achizitia mijloacelor de tranport nu este eligibila in 
cadrul acestei masuri. In urma informatiilor suplimentare prezentate solicitantul nu a prezentat Cererea de finantare, bugetul proiectului, memoriul justificativ completate in 
mod corespunzator. Bugetul indicativ, planul financiar, analiza economica (anexele B) sunt completate eronat. Ipotezele in care s-a efectuat analiza viabilitatii economico-
financiare nu sunt corecte datorita neincadrarii corespunzatoare a cheltuielilor eligibile in cadrul bugetului indicativ. Bugetul indicaiv nu este completat in mod corespunzato
Achizitionarea mijloacelor de transport nu este eligibila in cadrul acestei masuri. Planul financiar nu este corect completat datorita erorilor survenite la completarea bugetului 
indicativ in ceea ce priveste cheltuielile eligibile. S-a dorit achizitionarea unui mijloc de transport (autobasculanta)care nu corespunde definitiei din ghidul solicitantului(mijloc 
de transport specializat).
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179 312 M 01 12 6 05 00493 2012 9 19
ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE LA S.C. 

ROMARDAN S.R.L.

S.C. ROMARDAN 
S.R.L. BIHOR

Comuna/Oras 
BUNTESTI Sat 
DUMBRAVANI

- - - - - - - - - - 230.050 0 195.542 0 34.508 25.375.352

1.1 La verificarea in ONRC asociatul unic Dan Mihaela Mariana mai figureaza cu 10% parti sociale in ALEMAR SRL, CUI 19199665 cu sediul in com. Buntesti, sat 
Dumbravani nr. 35, avand cod CAEN 1623. EG2 si EG6 Nu s-a primit raspunsul la E3.4 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare in termenul de maxim 5 zile 
lucratoare, reprezentantul legal a confirmat primirea formularului E3.4 in data de 19.06.2013 EG2 ; EG6 Solicitantul nu a transmis raspunsul la informatiile suplimentare 
solicitate conform Formularului E3.4 pentru clarificarea criteriilor de eligibilitate. Matricea de verificare nu a putut fi verificata deoarece solicitantul nu a raspuns in maximum 
5 zile lucratoare la E3.4 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare - Valorile introduse sunt cele initiale din CF 3.1- Bugetul indicativ nu s-a putut verifica deoarece 
solicitantul nu a raspuns in maximum 5 zile lucratoare la E3.4 Fisa de solicitare a iformatiilor suplimentare3.3 - Autospeciala pentru transportul lemnului dotata cu racoante 
si macara cu graifer nu este cheltuiala eligibila aferenta codului CAEN 1623 3.1 ;3.3-S-a solicitat revizuirea bugetului indicativ cu evidentierea cheltuielilor eligibile si 
neeligibile corecte ,solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate conform Formularului E3.4. 5.1 Corectitudinea planului nu s-a putut verifica deoarece nu s-
a primit raspunsul la E3.4 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare in termenul de maxim 5 zile lucratoare. S-a solicitat revizuirea bugetului indicativ si implicit a 
Planului financiar cu evidentierea cheltuielilor eligibile si neeligibile corecte ,solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate conform Formularului E3.4. EG2 
si EG6 Nu s-a primit raspunsul la E3.4 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare in termenul de maxim 5 zile lucratoare, reprezentantul legal a confirmat primirea 
formularului E3.4 in data de 19.06.2013 EG2 ; EG6 Solicitantul nu a transmis raspunsul la informatiile suplimentare solicitate conform Formularului E3.4 pentru clarificarea 
criteriilor de eligibilitate.

180 312 M 01 12 6 05 00492 2012 9 19
ACHIZITIE DE UTILAJE SI 

ECHIPAMENTE LA S.C. TOP 
VLADIA S.R.L.

S.C. TOP VLADIA 
S.R.L. BIHOR

Comuna/Oras 
BUNTESTI Sat 

POIENII DE JOS
- - - - - - - - - - 235.200 0 199.920 0 35.280 25.575.272

EG2 si EG6 Nu s-a primit raspunsul la E3.4 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare in termenul de maxim 5 zile lucratoare, reprezentantul legal a confirmat primirea 
formularului E3.4 in data de 19.06.2013 EG2;EG6 solicitantul nu a prezentat raspunsul la informatiile suplimentare solicitate prin Formularul E3.4 pentru clarificarea 
criteriilor de eligibilitate. EG2 - Nu s-a putut verifica deoarece solicitantul nu a raspuns la E3.4 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare in termenul de maxim 5 zile 
lucratoare - valorile din matrice sunt cele initiale din CF 3.1 Bugetul indicativ nu s-a putut verifica deoarece solicitantul nu a raspuns la E3.4 Fisa de solicitare a informatiilor 
suplimentare in termenul de maxim 5 zile lucratoare3.3 - Autospeciala pentru transportul lemnului dotata cu racoante si macara cu graifer nu este cheltuiala eligibila aferen
codului CAEN 1623 3.1;3.3 S-a solicitat revizuirea Bugetului indicativ cu evidentierea cheltuielilor eligibile si neeligibile,solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii 
suplimentare solicitate conform Formularului E3.4 Planul financiar nu s-a putut verifica deoarece solicitantul nu a raspuns la E3.4 Fisa de solicitare a informatiilor 
suplimentare in termenul de maxim 5 zile lucratoare S-a solicitat revizuirea Bugetului indicativ si implicita Planului finaciar cu evidentierea cheltuielilor eligibile si 
neeligibile,solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare solicitate conform Formularului E3.4 EG2 si EG6 - Nu s-a primit raspunsul la E3.4 Fisa de 
solicitare a informatiilor suplimentare in termenul de maxim 5 zile lucratoare, reprezentantul legal a confirmat primirea formularului E3.4 in data de 19.06.2013 EG2;EG6 
solicitantul nu a prezentat raspunsul la informatiile suplimentare solicitate prin Formularul E3.4 pentru clarificarea criteriilor de eligibilitate.

181 312 M 01 12 6 05 00498 2012 9 20

ACHIZITIONAREA DE 
ECHIPAMENTE PENTRU 

SERVICII DE INTERPRETARE 
ARTISTICA LA SC SUNTECH 

DIVERTIS SRL

SC SUNTECH 
DIVERTIS SRL BIHOR Comuna/Oras 

PALEU Sat PALEU - - - - - - - - - - 125.968 0 88.178 0 37.790 25.663.450

EG2: Neconcordanta intre cap. 2.4-capacitati de productie prognozate, cap. 2.5- prognozele trimestriale, cap. 2.6-potentialii clienti ai solicitantului, cap. 8.3-capacitati de 
productie prognozate si cap. -9-proiectii financiare si indicatori financiari, deoarece in cap .2.4 si cap. 8.3 solicitantul prevede ca va presta un numar de 72 de servicii de 
interpretare artistica anual , iar din cap. 2.6-potentiali clienti rezulta ca solicitantul va presta un numar de 69 servicii de interpretare artistica la o valoare de 187.680 lei cu o 
valoare medie pe serviciu de 2.720 lei.EG6: In cap. 4 din MJ este specificat faptul ca depozitare echipamentelor muzicale se va face intr-un spatiu de 10 mp reprezentand 
anexa la casa, iar in Extrasul de Carte funciara la nr. cadastral 51983-C1 nu este specificata aceasta anexa. A prezentat Act aditional la Contractul de Comodat. EG2-
conform solicitarii de informatii suplimentare pentru clarificarea criteriului,solicitantul nu a facut corelarea intre capitolele din Memoriul justificativ referitoare la previziunile 
economice.In cadrul cap.2.4 ,8.3,9 solicitantul isi propune un nr.de 72 servicii de interpretare artistica /an in valoare de 195.840 lei la un pret unitar de 2.720 lei iar in cadrul 
cap.2.6 valoarea serviciilor este de 187.680 lei de unde rezulta un nr. de 69 servicii/an.EG6-exista neconcordanta intre descrierile spatiului din Memoriul justificativ si 
doc.prezentate nr.3.1 si 3.2In aceeasi localitate in aceeasi sesiune au fost depuse inca 2 proiecte cu aceleasi tipuri de servicii (achizitii instrumente muzicale)toate 3 
desfasurandusi activitatea pe aceeasi piata . EG2: Neconcordanta intre cap. 2.4-capacitati de productie prognozate, cap. 2.5- prognozele trimestriale, cap. 2.6-potentialii 
clienti ai solicitantului, cap. 8.3-capacitati de productie prognozate si cap. -9-proiectii financiare si indicatori financiari, deoarece in cap .2.4 si cap. 8.3 solicitantul prevede c
va presta un numar de 72 de servicii de interpretare artistica anual , iar din cap. 2.6-potentiali clienti rezulta ca solicitantul va presta un numar de 69 servicii de interpretare 
artistica la o valoare de 187.680 lei cu o valoare medie pe serviciu de 2.720 lei. Solicitantul a prezentat 3 oferte de pret pentru bunuri si o oferta de pret pentru servicii. 
Solicitantul nu a refacut bugetul indicativ, iar planul financiar a fost completat gresit , avansul solicitat nu se incadreaza intr-un cuantum de 50% din ajutorul public 
nerambursabil EG2: Neconcordanta intre cap. 2.4-capacitati de productie prognozate, cap. 2.5- prognozele trimestriale, cap. 2.6-potentialii clienti ai solicitantului, cap. 8.3-
capacitati de productie prognozate si cap. -9-proiectii financiare si indicatori financiari, deoarece in cap .2.4 si cap. 8.3 solicitantul prevede ca va presta un numar de 72 de 
servicii de interpretare artistica anual , iar din cap. 2.6-potentiali clienti rezulta ca solicitantul va presta un numar de 69 servicii de interpretare artistica la o valoare de 
187.680 lei cu o valoare medie pe serviciu de 2.720 lei. EG2-conform solicitarii de informatii suplimentare pentru clarificarea criteriului,solicitantul nu a facut corelarea intre 
capitolele din Memoriul justificativ referitoare la previziunile economice.In cadrul cap.2.4 ,8.3,9 solicitantul isi propune un nr.de 72 servicii de interpretare artistica /an in 
valoare de 195.840 lei la un pret unitar de 2.720 lei iar in cadrul cap.2.6 valoarea serviciilor este de 187.680 lei de unde rezulta un nr. de 69 servicii/an.EG6-exista 
neconcordanta intre descrierile spatiului din Memoriul justificativ si doc.prezentate nr.3.1 si 3.2In aceeasi localitate in aceeasi sesiune au fost depuse inca 2 proiecte cu 
aceleasi tipuri de servicii (achizitii instrumente muzicale)toate 3 desfasurandusi activitatea pe aceeasi piata .

182 312 M 01 12 6 05 00497 2012 9 20

ACHIZITIONAREA DE 
ECHIPAMENTE PENTRU 

SERVICII DE INTERPRETARE 
ARTISTICA LA SC 

DISTRIBUTIE COMPACT SRL

SC DISTRIBUTIE 
COMPACT SRL BIHOR Comuna/Oras 

PALEU Sat PALEU - - - - - - - - - - 124.130 0 86.891 0 37.239 25.750.341

EG2: Neconcordanta intre cap. 2.4-capacitati de productie prognozate, cap. 2.5-prognoze trimestrile , cap. 2.6-potentialii clienti ai solicitantului , cap. 8.3-capacitati de 
productie prognozat si cap. 9-proiectii financiare si indicatori financiari, deoarece in cap. 2.4 si cap. 8.3 solicitantul isi prevede a presta un numar de 72 servicii de 
interpretare artistica anual, iar din cap. 2.6-potentiali clienti, rezulta ca solicitantul va presta un numar de numai 69 de servicii de interpretare artistica cu o valoare de 
187.680 lei cu o valoare medie pe serviciu de 2.720 lei.In aceeasi localitate in aceeasi sesiune au fost depuse inca 2 proiecte cu aceleasi tipuri de servicii (achizitii 
instrumente muzicale)toate 3 desfasurandu-si activitatea pe aceeasi piata EG6: Solicitantul a prezentat Act aditional la Contractul de Comodat si Extras de Carte Funciara. 
EG2-conform solicitarii de informatii suplimentare pentru clarificarea criteriului,solicitantul nu a facut corelarea intre capitolele din Memoriul justificativ referitoare la 
previziunile economice.In cadrul cap.2.4 ,8.3,9 solicitantul isi propune un nr.de 72 servicii de interpretare artistica /an in valoare de 195.840 lei la un pret unitar de 2.720 lei 
iar in cadrul cap.2.6 valoarea serviciilor este de 187.680 lei de unde rezulta un nr. de 69 servicii/an.In aceeasi localitate in aceeasi sesiune au fost depuse inca 2 proiecte cu 
aceleasi tipuri de servicii ,achizitii(achizitii instrumente muzicale)toate 3 desfasurandusi activitatea pe aceeasi piata . EG2: Neconcordanta intre cap. 2.4-capacitati de 
productie prognozate, cap. 2.5-prognoze trimestrile , cap. 2.6-potentialii clienti ai solicitantului , cap. 8.3-capacitati de productie prognozat si cap. 9-proiectii financiare si 
indicatori financiari, deoarece in cap. 2.4 si cap. 8.3 solicitantul isi prevede a presta un numar de 72 servicii de interpretare artistica anual, iar din cap. 2.6-potentiali clienti, 
rezulta ca solicitantul va presta un numar de numai 69 de servicii de interpretare artistica cu o valoare de 187.680 lei cu o valoare medie pe serviciu de 2.720 lei.In aceeasi 
localitate in aceeasi sesiune au fost depuse inca 2 proiecte cu aceleasi tipuri de servicii (achizitii instrumente muzicale)toate 3 desfasurandu-si activitatea pe aceeasi piata 
Solicitantul a prezentat 3 oferte de pret pentru bunuri si o oferta de pret pentru servicii. EG2: Neconcordanta intre cap. 2.4-capacitati de productie prognozate, cap. 2.5-
prognoze trimestrile , cap. 2.6-potentialii clienti ai solicitantului , cap. 8.3-capacitati de productie prognozat si cap. 9-proiectii financiare si indicatori financiari, deoarece in 
cap. 2.4 si cap. 8.3 solicitantul isi prevede a presta un numar de 72 servicii de interpretare artistica anual, iar din cap. 2.6-potentiali clienti, rezulta ca solicitantul va presta 
un numar de numai 69 de servicii de interpretare artistica cu o valoare de 187.680 lei cu o valoare medie pe serviciu de 2.720 lei.In aceeasi localitate in aceeasi sesiune au 
fost depuse inca 2 proiecte cu aceleasi tipuri de servicii (achizitii instrumente muzicale)toate 3 desfasurandu-si activitatea pe aceeasi piata EG2-conform solicitarii de 
informatii suplimentare pentru clarificarea criteriului,solicitantul nu a facut corelarea intre capitolele din Memoriul justificativ referitoare la previziunile economice.In cadrul 
cap.2.4 ,8.3,9 solicitantul isi propune un nr.de 72 servicii de interpretare artistica /an in valoare de 195.840 lei la un pret unitar de 2.720 lei iar in cadrul cap.2.6 valoarea 
serviciilor este de 187.680 lei de unde rezulta un nr. de 69 servicii/an.In aceeasi localitate in aceeasi sesiune au fost depuse inca 2 proiecte cu aceleasi tipuri de servicii 
,achizitii(achizitii instrumente muzicale)toate 3 desfasurandusi activitatea pe aceeasi piata .
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CONSTRUIRE UNITATE DE 
DEPOZITARE PRODUSE NON-

ALIMENTARE LA SC ECO 
BRIKETTS SRL

ECO BRIKETTS 
SRL BIHOR Comuna/Oras BORS 

Sat SANTION - - - - - - - - - - 285.452 13.192 199.816 0 85.636 25.950.157

Beneficiarul nu a detaliat in Studiul de Fezabilitate ce materiale o sa depoziteze, cum si in ce fel o sa le depoziteze, deoarece in functie de ceea ce o sa primeasca sa 
depoziteze in cele doua hale ,produsele non-alimentare ale tetilor trebuie stivuite intr-un anume fel, depozitate in saci,lazi,... etc.Deci, nu a prezentat activitatea de 
depozitarea pe tipuri de produse, cum o sa utilezeze, manevreze utilajele pe care doreste sa le achizitioneze prin proiect.Nu au fost detaliate si explicate datele cuprinse in 
viabilitatea economica si astfel nu se pot verifica veniturile si implicit ceilalti indicatori financiari. Nu au fost detaliate si explicate datele cuprinse in viabilitatea economica si 
astfel nu se pot verifica veniturile si implicit ceilalti indicatori financiari. Bugetul indicativ nu se va copmpleta deoarece proiectul nu respecta criteriul EG2. Nu se 
completeaza. Nu se completeaza deoarece proiectul este neeligibil. Beneficiarul S.C. ECO BRIKETTS S.R.L. cu sediul in comuna Bors,sat Santion, nr.682, Judetul 
Bihor,incheie un act de dezmembrare si constituie un drept de superficie cu S.C. ECO WOOD S.R.L. cu sediul tot in comuna Bors, sat Santion,nr.682, Judetul Bihor.Iar 
administratorul si asociatul unic se numeste POP EMMA NORA -S.C. ECO BRIKETTS S.R.L. are acelasi nume cu administratorul si asociatul unic care se numeste POP 
VICTOR CRISTIAN si a lucrat cinci ani ca director de logistica in S.C. ECO WOOD S.R.L.. De asemenea POP EMMA NORA il imputerniceste pe POP VICTOR 
CRISTIAN cu o procura atasata in cererea de finantare sa o reprezinte in fata oricaror persoane fizice si juridice, inclusiv in fata institutiilor bancare, in scopul conducerii si 
administrarii intregii activitati a societatii.In Studiul de Fezabilitate S.C. ECO WOOD S.R.L. este trecut si ca potential client deoarece codul CAEN pricipal al firmei este 
4613-Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii.Bani intrati in contul beneficiarului S.C. ECO BRIKETTS S.R.L.si care dovedeste prin extras de 
cont ca are cofinantare, sunt intrati de la S.C. ECO WOOD S.R.L..La pagina 45, din Studiul de Fezabilitate beneficiarul prezinta ca, inafara de enegia electrica, restul 
utilitatilor se vor rezolva in regim propriu, prin racord la putul forat si bazinul vidanjabil existente pe amplasamentul vecin la nr.682-S.C. ECO WOOD S.R.L.In urma 
verificarii pe teren, OJPDRP Bihor prin documentele copletate si atasate sustin la fel, ca alimentarea cu apa a incintei se va face de la un put forat existent pe proprietatea 
alaturata, iar apele menajere se vor colecta prin retea intr-un bazin vidanjabil existent pe proprietatea alaturata, iar accesul la investitie se realizeaza de pe o proprietate 
alaturata conform unui contract de constituire a dreptului de servitute incheiat cu S.C. ECO WOOD S.R.L.. In concluzie, conform celor prezentate mai sus se confirma ca 
solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. Beneficiarul nu a detaliat in 
Studiul de Fezabilitate ce materiale o sa depoziteze, cum si in ce fel o sa le depoziteze, deoarece in functie de ceea ce o sa primeasca sa depoziteze in cele doua hale 
,produsele non-alimentare ale tetilor trebuie stivuite intr-un anume fel, depozitate in saci,lazi,... etc.Deci, nu a prezentat activitatea de depozitarea pe tipuri de produse, cum 
o sa utilezeze, manevreze utilajele pe care doreste sa le achizitioneze prin proiect.Nu au fost detaliate si explicate datele cuprinse in viabilitatea economica si astfel nu se 
verifica veniturile si implicit ceilalti indicatori financiari.Beneficiarul S.C. ECO BRIKETTS S.R.L. cu sediul in comuna Bors,sat Santion, nr.682, Judetul Bihor,incheie un act 
de dezmembrare si constituie un drept de superficie cu S.C. ECO WOOD S.R.L. cu sediul tot in comuna Bors, sat Santion,nr.682, Judetul Bihor.Iar administratorul si 
asociatul unic se numeste POP EMMA NORA -S.C. ECO BRIKETTS S.R.L. are acelasi nume cu administratorul si asociatul unic care se numeste POP VICTOR 
CRISTIAN si a lucrat cinci ani ca director de logistica in S.C. ECO WOOD S.R.L.. De asemenea POP EMMA NORA il imputerniceste pe POP VICTOR CRISTIAN cu o 
procura atasata in cererea de finantare sa o reprezinte in fata oricaror persoane fizice si juridice, inclusiv in fata institutiilor bancare, in scopul conducerii si administrarii 
intregii activitati a societatii.In Studiul de Fezabilitate S.C. ECO WOOD S.R.L. este trecut si ca potential client deoarece codul CAEN pricipal al firmei este 4613-
Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii.Bani intrati in contul beneficiarului S.C. ECO BRIKETTS S.R.L.si care dovedeste prin extras de cont 
ca are cofinantare, sunt intrati de la S.C. ECO WOOD S.R.L..La pagina 45, din Studiul de Fezabilitate beneficiarul prezinta ca, inafara de enegia electrica, restul utilitatilor 
se vor rezolva in regim propriu, prin racord la putul forat si bazinul vidanjabil existente pe amplasamentul vecin la nr.682-S.C. ECO WOOD S.R.L.In urma verificarii pe 
teren, OJPDRP Bihor prin documentele copletate si atasate sustin la fel, ca alimentarea cu apa a incintei se va face de la un put forat existent pe proprietatea alaturata, iar 
apele menajere se vor colecta prin retea intr-un bazin vidanjabil existent pe proprietatea alaturata, iar accesul la investitie se realizeaza de pe o proprietate alaturata conform 
unui contract de constituire a dreptului de servitute incheiat cu S.C. ECO WOOD S.R.L.. In concluzie, conform celor prezentate mai sus se confirma ca solicitantul a creat 
condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.
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CONSTRUIRE IMOBIL 
PENTRU FABRICAREA 
INGRASAMINTELOR, 

PRODUSELOR AZOTOASE SI 
PAMANT PENTRU FLORI IN 

LOCALITATEA LES COMUNA 
NOJORID

SC  LA CABANA 
LES SRL BIHOR

Comuna/Oras 
NOJORID Sat 

NOJORID
- - - - - - - - - - 236.782 4.996 200.000 0 36.782 26.150.157

3.1 Exista neconcordante intre BI si Devizele pe obiect Prin proiect, solicitantul propune construirea unor imobile (o clădire de birouri, o hală de producţie cu regim de 
înălţime parter) şi a unei platforme betonate cu suprafaţa de 1330 mp, adaptate procesului de producţie necesar şi dotarea cu utilaje specifice (încărcător, malaxor, tractor), 
această investiţie reprezentând pionieratul SC LA CABANA LES SRL în domeniul producţiei de îngrăşăminte azotoase, fosfatice şi potasice simple (îngrăşăminte pe bază 
de N, P, K obţinute pe cale naturală din resturi animale, pag. 29 MJ ). În urma parcurgerii Cererii de Finanţare au fost constatate următoarele:- în Certificatul de Urbanism 
nr. 30/22.03.2012, eliberat de Primăria Comunei Nojorid şi ataşat Cererii de Finanţare, nu sunt specificate avizele şi acordurile pentru utilităţi şi infrastructură, iar în cadrul 
Studiului de Fezabilitate se menţionează că alimentarea cu energie electrică a tabloului TG (nou propus) se va realiza din blocul de măsură BMPt printr-un racord cu LES 
0,4 kv; alimentarea cu energie se va realiza conform proiectului întocmit de ELECTRICA SA; alimentarea cu energie electrică se va realiza prin branşament la reţeaua 
existentă a comunei (pag. 48 din SF), fără a fi însă identificate cheltuielile necesare racordării la energie electrică de la/pînă la limita proprietăţii şi fără a fi precizat modul în 
care va fi realizată extinderea reţelei şi finanţarea acesteia (nu este descris modul de asigurare al utilităţilor având în vedere că există necorelări şi nu sunt cuprinse după caz 
cheltuieli cu realizarea acestora, a racordurilor şi bransamentelor);- în urma vizitei în teren a fost ataşat Cererii de Finanţare Certificatul de Urbanism nr. 159 din 06.06.2013 
care condiţionează autorizarea investiţiei de elaborarea PUZ;- nu sunt corelate informaţiile din cadrul Studiului de Fezabilitate cu privire la soluţiile tehnice şi tipurile de 
cheltuieli propuse (de ex.: retea publică de canalizare sau bazin vidanjabil);- nu sunt întocmite ipotezele de venituri si cheltuieli conform menţiunilor Studiului de fezabilitate 
cadru, iar datele utilizate la întocmirea previziunilor de venituri si cheltuieli nu sunt corelate cu anexele B1-B9;- din menţiunile de la pag. 31 din MJ, reiese că: “investiţia 
propusă vizează producţia de îngrăşăminte obţinute din resturi animale. Procesul de producţie începe prin colectarea resturilor animale, cum ar fi gunoiul de grajd, bogate
azot, fosfor şi potasiu. Resturile animale deţin aceste elemente, una dintre ele fiind preponderentă, în funcţie de animalele de provenienţă. Ulterior resturile sunt analizate 
pentru a analiza substanţa preponderentă pe care o deţine: azot, fosfor sau potasiu. În funcţie de rezultate, resturile animale sunt sortate pe cele trei categorii amintite, şi 
depozitate pe platforma betonată prevăzută în investiţie. Aceste resturi sunt acoperite şi udate periodic în vederea fermentaţiei. Materialul obţinut este apoi deshidratat şi 
introdus într-o maşină specializată pentru tocare şi măcinare, rezultând astfel îngrăşământul vizat”;- însă, conform tabelului cu Potenţialii furnizori ai solicitantului achiziţia 
de gunoi de grajd reprezintă 22% din totalul necesar de materie primă, fără a menţiona materiile prime necesare obţinerii produselor valorificate aşa cum sunt acestea 
precizate în prognoza vânzărilor: îngrăşăminte azotoase, îngrăşăminte fosfatice, îngrăşăminte potasice şi pământ de flori, întreaga investiţie fiind prezentată ca o activitate 
care se va desfăşura în baza codului CAEN 2015, deşi solicitantul avea posibilitatea de a elabora un proiect în baza codului CAEN 3821 – Tratarea şi eliminarea deşeurilor 
nepericuloase/Producţia de compost din deşeuri organice, cod CAEN eligibil în cadrul Măsurii 313; - codul CAEN pe care doreşte solicitantul să realizeze investiţia este 
2015 – Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase (clasă ce include şi producerea pământului de flori având ca principal component turba şi producerea 
amestecurilor de pământ de flori din pământ natural, nisip, argilă şi minerale) exclude producerea compostului din deşeuri organice; - pentru a putea funcţiona în baza 
codului CAEN pe care doreşte solicitantul să realizeze investiţia (2015 – Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase) în proiect trebuiau incluse achiziţia de utilaje 
caracteristice activităţii de fabricare a îngrăşămintelor şi produselor azotoase precum şi menţiuni clare privind obţinerea şi producerea pământului de flori având ca principal 
component turba şi producerea amestecurilor de pământ de flori din pământ natural, nicip, argilă şi minerale;- tot în cadrul MJ-ului sunt menţionate şi alte informaţii care nu 
sunt aferente investiţiei propuse: singura modalitate de distribuţie a produselor SC LA CABANA LES SRL va fi distribuţia directă, în sensul că firma va realiza toate etapele 
necesare ajungerii produsului la client: livrare, montare, dare în funcţiune. În momentul în care se va realiza intrarea pe piaţa naţională sau chiar europeană, SC LA 
CABANA LES SRL va opta pentru o distribuţie indirectă, în sensul de a identifica parteneri care să realizeze integrarea produselor firmei în cadrul pieţelor locale;- Studiul 
Geotehnic este elaborat pentru Construire anexa agricola si nu pentru investitia pentru care s-a depus Cererea de Finantare.În concluzie:- solicitantul nu prevede în cadrul 
Devizelor pe obiect întocmite, cheltuielile necesare racordării la energie electrică de la/pînă la limita proprietăţii; nu este precizat modul în care va fi realizata extinderea 
reţelei şi finanţarea acesteia, conform Certificatului de Urbanism nr. 159 din 06.06.2013 depus la momentul vizitei în teren se condiţionează autorizarea investiţiei de 
elaborarea PUZ urmând a se reglementa din punct de vedere juridic şi urbanistic accesul la parcelă prealabil aprobării studiului de oportunitate;- nu se asigura fluxul 
complet al producţiei, nu sunt menţionate materiile prime, cantităţile acestora, producţiile obţinute şi vânzările acestora (Anexa B1 – Îngrăşăminte azotoase, Îngrăşăminte 
fosfatice, Îngrăşăminte potasice, Pământ de flori), locuri de distribuţie, nu se menţionează cu ce mijloc de transport se asigură desfacerea producţiei, acesta nefiind inclus 
lista de masini/utilaje achiziţionate; - astfel pentru intrarile si iesirile de numerar rezultate din vanzarea productiilor obtinute nu s-au precizat datele utilizate cu privire la 
materiile prime, alte materialele necesare si costurile aferente acestora, proportia aproximativa a materiilor prime care intra in componenta produselor finite si costurile 
acestora cheltuile cu combustibilii si alte cheltuieli semnificative din cadrul procesului de productie care stau la baza intocmirii prognozelor de venituri si cheltuieli aceste

185 312 C 01 12 6 05 00513 2012 9 21 ACHIZITIE DE UTILAJE LA 
PAPP FRANCISC PAPP FRANCISC BIHOR

Comuna/Oras 
TARCAIA Sat 

TARCAIA
- - - - - - - - - - 128.780 16.200 90.146 0 38.634 26.240.303

In urma verificarilor efectuate prin serviciul online RECOM al O.N.R.C. s-a constatat ca solicitantul, dl. PAPP FRANCISC este asociat la urmatoarele societati: - la S.C. 
EAG AGRICOL 2012 S.R.L. cu 50% cota de participare, care are acelasi cod CAEN cu cel propus prin proiect, respect cod CAEN 0161 ''Activitati auxiliare pentru 
productia vegetala''; Totodata, aceasta societate are activitati si conform urmatoarelor coduri CAEN: CAEN 0111 – ‘’Cultivarea cerealelor’’, cod CAEN 4611 - ''Intermedieri 
in comertul cu materii prime agricole'', cod CAEN 4621 ''Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat''; - la S.C. CRISANA PRO HUTING 
S.R.L.cu 19% cota de participare; - la S.C. FERIX BRISTO S.R.L. cu 99,44% cota de participare; - la S.C. LAURCERAM MOB S.R.L.cu 100% cota de participare .Avand 
in vedere cele de mai sus, la punctul 1.1 s-a bifat cu ''NU'' deoarece solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata in Declaratia 
privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (Anexa 4.1).S-au atasat la dosarul administrativ Certificatele constatatoare pentru firmele mai sus 
mentionate din RECOM online. Pentru EG3 -s-a bifat cu ''Nu este cazul'' dar, solicitantul nu a depus ''Declaratia pe propria raspundere a solicitantului cu privire la 
neincadrarea in categoria ''firma in dificultate''; La punctul 4.2 - s-a bifat cu ''DA''deoarece ''serviciile'', se regasesc in baza de date preturi, dar nu au fost atasate extrase din 
baza de date preturi de catre solicitant si nici nu a depus oferta de pret conforma.S-a printat extras relevant pentru servicii si s-a atasat la prezenta fisa. In urma verificarilor 
efectuate prin serviciul online RECOM al O.N.R.C. s-a constatat ca solicitantul, dl. PAPP FRANCISC este asociat la urmatoarele societati: - la S.C. EAG AGRICOL 2012 
S.R.L. cu 50% cota de participare, care are acelasi cod CAEN cu cel propus prin proiect, respect cod CAEN 0161 ''Activitati auxiliare pentru productia vegetala''; Totodata, 
aceasta societate are activitati si conform urmatoarelor coduri CAEN: CAEN 0111 – ‘’Cultivarea cerealelor’’, cod CAEN 4611 - ''Intermedieri in comertul cu materii prime 
agricole'', cod CAEN 4621 ''Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat''; - la S.C. CRISANA PRO HUTING S.R.L.cu 19% cota de 
participare; - la S.C. FERIX BRISTO S.R.L. cu 99,44% cota de participare; - la S.C. LAURCERAM MOB S.R.L.cu 100% cota de participare .Avand in vedere cele de mai 
sus, la punctul 1.1 s-a bifat cu ''NU'' deoarece solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata in Declaratia privind incadrarea 
intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (Anexa 4.1).S-au atasat la dosarul administrativ Certificatele constatatoare pentru firmele mai sus mentionate din 
RECOM online. In urma verificarilor efectuate prin serviciul online RECOM al O.N.R.C. s-a constatat ca solicitantul, dl. PAPP FRANCISC este asociat la urmatoarele 
societati: - la S.C. EAG AGRICOL 2012 S.R.L. cu 50% cota de participare, care are acelasi cod CAEN cu cel propus prin proiect, respect cod CAEN 0161 ''Activitati 
auxiliare pentru productia vegetala''; Totodata, aceasta societate are activitati si conform urmatoarelor coduri CAEN: CAEN 0111 – ‘’Cultivarea cerealelor’’, cod CAEN 461
''Intermedieri in comertul cu materii prime agricole'', cod CAEN 4621 ''Comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor si tutunului neprelucrat''; - la S.C. CRISANA 
PRO HUTING S.R.L.cu 19% cota de participare; - la S.C. FERIX BRISTO S.R.L. cu 99,44% cota de participare; - la S.C. LAURCERAM MOB S.R.L.cu 100% cota de 
participare .Avand in vedere cele de mai sus, la punctul 1.1 s-a bifat cu ''NU'' deoarece solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata 
in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (Anexa 4.1).S-au atasat la dosarul administrativ Certificatele constatatoare pentru 
firmele mai sus mentionate din RECOM online.
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186 312 C 01 12 6 05 00511 2012 9 21 ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC 
BANALEX AGROTRANS SRL

SC BANALEX 
AGROTRANS 

SRL
BIHOR

Comuna/Oras 
TARCAIA Sat 

TARCAIA
- - - - - - - - - - 140.740 16.200 98.518 0 42.222 26.338.821

La punctul 1.2 s-a bifat cu ''NU'' deoarece in dosarul Cererii de finantare se regaseste doar a doua pagina din ''Declaratia pe propria raspundere F''. Pentru EG2: Solicitantul 
isi propune prin proiect ''Servicii de curatenie si igienizare in fermele zootehnice si gospodariile individuale de crestere a animalelor din spatiul rural'' conform codului CAEN 
0162 ''Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor''.Pentru a putea desfasura activitatea propusa, solicita achizitionarea urmatoarelor utilaje: - Tractor 150-180 CP; - 
Remorca de imprastiat gunoi de grajd 10 tone; - Incarcator frontal; - Container vestiar cu panouri solare; - Aparat de spalare cu presiune In urma verificarii documentare s-a 
ajuns la urmatoarea concluzie:Containerul vestiar cu panouri solare nu este considerata o cheltuila eligibila in contextul obiectivului proiectului(nu face parte din fluxul 
tehnologic).Achizitia unei remorci de imprastiat gunoi de grajd nu reprezinta un utilaj care sa fie utilizat la serviciul de curatenie si igienizare in ferme ci este un utilaj agricol 
care intra in categoria "intretinerea de culturi", respectiv face fertilizarea culturilor cu ingrasaminte naturale. Acest utilaj nu poate "igieniza si curata fermele sau gospodariile 
individuale"Achizitia unui incarcator frontal este un utilaj care intra in categoria "transport/ manipulare" si nu serveste la curatenie si igienizare. Avand in vedere tema din 
Cererea de finantare "Servicii de curatenie si igienizare in ferme si gospodarii individuale de crestere a animalelor din spatiul rural" , achizitionarea remorcii de imprastiat 
gunoi de grajd,a incarcatorului frontal si implicit a tractorului nu se justifica pentru activitatea propusa prin proiect.Singurul echipament ce face obiectul activitatii prevazuta 
prin proiect sunt aparatele de spalare cu presiune. Avand in vedere cele prezentate, viabilitatea economica a proiectului nu justifica investitia propusa. In concluzie, utilajele 
solicitate sunt specifice intretinerii culturilor prin fertilizarea cu ingrasaminte naturale (conform codului CAEN 0161''Activitati auxiliare pentru productia vegetala"). 
Consideram ca nivelul de argumentare din Memoriul justificativ nu sustine suficient obiectivul propus prin proiect, respectiv efectuarea curateniei si a igienizarii in ferme 
zootehnice si in gospodariile populatiei. Pentru EG2: Solicitantul isi propune prin proiect ''Servicii de curatenie si igienizare in fermele zootehnice si gospodariile individuale 
de crestere a animalelor din spatiul rural'' conform codului CAEN 0162 ''Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor''.Pentru a putea desfasura activitatea propusa, solicita 
achizitionarea urmatoarelor utilaje: - Tractor 150-180 CP; - Remorca de imprastiat gunoi de grajd 10 tone; - Incarcator frontal; - Container vestiar cu panouri solare; - Aparat 
de spalare cu presiune In urma verificarii documentare s-a ajuns la urmatoarea concluzie:Containerul vestiar cu panouri solare nu este considerata o cheltuila eligibila in 
contextul obiectivului proiectului(nu face parte din fluxul tehnologic).Achizitia unei remorci de imprastiat gunoi de grajd nu reprezinta un utilaj care sa fie utilizat la serviciul 
de curatenie si igienizare in ferme ci este un utilaj agricol care intra in categoria "intretinerea de culturi", respectiv face fertilizarea culturilor cu ingrasaminte naturale. Acest 
utilaj nu poate "igieniza si curata fermele sau gospodariile individuale"Achizitia unui incarcator frontal este un utilaj care intra in categoria "transport/ manipulare" si nu 
serveste la curatenie si igienizare.Avand in vedere tema din Cererea de finantare "Servicii de curatenie si igienizare in ferme si gospodarii individuale de crestere a 
animalelor din spatiul rural" , achizitionarea remorcii de imprastiat gunoi de grajd,a incarcatorului frontal si implicit a tractorului nu se justifica pentru activitatea propusa prin 
proiect.Singurul echipament ce face obiectul activitatii prevazuta prin proiect sunt aparatele de spalare cu presiune. Avand in vedere cele prezentate, viabilitatea economica 
a proiectului nu justifica investitia propusa. In concluzie, utilajele solicitate sunt specifice intretinerii culturilor prin fertilizarea cu ingrasaminte naturale (conform codului 
CAEN 0161''Activitati auxiliare pentru productia vegetala"). Consideram ca nivelul de argumentare din Memoriul justificativ nu sustine suficient obiectivul propus prin proie
respectiv efectuarea curateniei si a igienizarii in ferme zootehnice si in gospodariile populatiei. Pentru punctul 3.3 s-a bifat cu ''NU" deoarece achizitiile de utilaje propuse p
proiect nu corespund activitatii propuse, ''curatenie si igienizare in fermele zootehnice si gospodariile individuale de crestere a animalelor din spatiul rural''. Pentru EG2: 
Solicitantul isi propune prin proiect ''Servicii de curatenie si igienizare in fermele zootehnice si gospodariile individuale de crestere a animalelor din spatiul rural'' conform 
codului CAEN 0162 ''Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor''.Pentru a putea desfasura activitatea propusa, solicita achizitionarea urmatoarelor utilaje: - Tractor 150-
180 CP; - Remorca de imprastiat gunoi de grajd 10 tone; - Incarcator frontal; - Container vestiar cu panouri solare; - Aparat de spalare cu presiune In urma verificarii 
documentare s-a ajuns la urmatoarea concluzie:Containerul vestiar cu panouri solare nu este considerata o cheltuila eligibila in contextul obiectivului proiectului(nu face 
parte din fluxul tehnologic).Achizitia unei remorci de imprastiat gunoi de grajd nu reprezinta un utilaj care sa fie utilizat la serviciul de curatenie si igienizare in ferme ci este 
un utilaj agricol care intra in categoria "intretinerea de culturi", respectiv face fertilizarea culturilor cu ingrasaminte naturale. Acest utilaj nu poate "igieniza si curata fermele 
sau gospodariile individuale"Achizitia unui incarcator frontal este un utilaj care intra in categoria "transport/ manipulare" si nu serveste la curatenie si igienizare. Avand in 
vedere tema din Cererea de finantare "Servicii de curatenie si igienizare in ferme si gospodarii individuale de crestere a animalelor din spatiul rural" , achizitionarea remorcii 
de imprastiat gunoi de grajd,a incarcatorului frontal si implicit a tractorului nu se justifica pentru activitatea propusa prin proiect.Singurul echipament ce face obiectul 
activitatii prevazuta prin proiect sunt aparatele de spalare cu presiune. Avand in vedere cele prezentate, viabilitatea economica a proiectului nu justifica investitia propusa. In 
concluzie, utilajele solicitate sunt specifice intretinerii culturilor prin fertilizarea cu ingrasaminte naturale (conform codului CAEN 0161''Activitati auxiliare pentru productia 
vegetala") Consideram ca nivelul de argumentare din Memoriul justificativ nu sustine obiectivul propus prin proiect respectiv efectuarea curateniei si a igienizarii in ferm

187 312 C 01 12 6 05 00506 2012 9 21
CONSTRUIRE UNITATE DE 

PRODUCTIE LA S.C. 
SVALIROZ S.R.L.

SC SVALIROZ 
SRL BIHOR Comuna/Oras BORS 

Sat SANTION - - - - - - - - - - 234.833 2.041 199.608 0 35.225 26.538.429

În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că domnul Gall Csaba nu mai detine aciuni la alte societati iar SC Svaliroz SRL nu detine actiuni la alte societati. Avand 
in vedere cele analizate consideram ca statutul de intreprindere autonoma declarat de solicitant este corect. Solicitantul nu a fost identificat cu alte solicitari de finantare in 
cadrul P.N.D.R.. Din analiza punctului 6 s-au constatat urmatoarele:- Au au fost identificate mai multe proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 cu acelasi titlu 
respectiv Construire unitate de productie la SC ..... SRL; Proiectele identificate au acelasi consultant respectiv SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL. In cadrul 
proiectului cheltuielile aferente cap. 3 sunt toate pe neeligibil. S-a atasat prezentei fise lista proiectelor. - Au au fost identificate în cadrul măsurii 312, conform documentului 
16 alte 2 proiecte care au sediu social in Judetul BIHOR Comuna SANMARTIN Strada PETRU MAIOR Nr. 3 Bloc LUNA dar sunt la apartamente diferite dupa cum 
urmeaza:� SC BRISNIVA SRL- Judetul: BIHOR Comuna SANMARTIN Strada PETRU MAIOR Nr. 3 Bloc LUNA Cod Postal 417495� SC POLTARAN SRL- Judetul: 
BIHOR Comuna SANMARTIN Strada PETRU MAIOR Nr. 3 Bloc LUNA Scara - Apartament 10 Cod Postal 417495-In urma verificarii documentului 16 au fost identificate 
mai multe proiecte cu acelasi amplasament respectiv in Comuna BORS Sat SANTION-conform listei atasate.- Nu au fost identificate alte proiecte în cadrul măsurii 312, 
sesiunea 01/12 conform documentului 16, la care domnul Gall Csaba să fie reprezentant legal.-Au fost identificate mai multe proiecte pe raza comunei Bors ce au ca si 
consultant aceeasi firma de consultanta respectiv SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL- conform listei atasate.In urma analizei consideram ca solicitantul SC 
Svaliroz SRL impreuna cu SC Damiowis SRL au creat conditii artificiale din urmatoarele motive:Activitatile propuse sunt in cadrul CAEN 1621 si 1623. Se observa o 
completare a fluxului tehnologic propus de cei doi solicitanti, astfel SC Damiowis SRL produce panouri de lemn iar SC Svaliroz SRL produce lambriuri.Amplasamentul 
proiectului este comun cu cel propus de SC Damiowis SRL respectiv in parcul industrial nr.1 din comuna Bors sat Santion.Terenul pe care va fi realizata investitia este 
obtinut de ambii solicitanti prin contract de concesiune cu primaria comunei Bors. Ambele contracte au fost incheiate in data de 16.02.2012. Ambii solicitanti au obtinut 
Certificatul de Urbanism in data de 10.08.2012 cu numerele 83 si 86.Constructiile propuse sunt identice si au acelasi proiectant.Majoritatea documentelor sunt eliberate in 
aceleasi zile. Ambele firme sunt infiintate in aceeiasi zi respectiv 05.10.2011 avand numere consecutive de inregistrare la Registrul Comertului respectiv 1738 si 1739 din 
05.10.2011. Ambele firme au conturile la aceeiasi banca respectiv B.C Intesa Sanpaolo sucursala Oradea si adeverintele eliberate in aceeasi zi-02.08.2013.Ambii solicitanti 
au acelasi consultant. Ofertele atasate la dosare sunt de la aceleasi firme la fel si contraofertele. Din analiza punctului 6 s-au constatat urmatoarele:- Au au fost identificate 
mai multe proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 cu acelasi titlu respectiv Construire unitate de productie la SC ..... SRL; Proiectele identificate au acelasi 
consultant respectiv SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL. In cadrul proiectului cheltuielile aferente cap. 3 sunt toate pe neeligibil. S-a atasat prezentei fise lista 
proiectelor. - Au au fost identificate în cadrul măsurii 312, conform documentului 16 alte 2 proiecte care au sediu social in Judetul BIHOR Comuna SANMARTIN Strada 
PETRU MAIOR Nr. 3 Bloc LUNA dar sunt la apartamente diferite dupa cum urmeaza:� SC BRISNIVA SRL- Judetul: BIHOR Comuna SANMARTIN Strada PETRU 
MAIOR Nr. 3 Bloc LUNA Cod Postal 417495� SC POLTARAN SRL- Judetul: BIHOR Comuna SANMARTIN Strada PETRU MAIOR Nr. 3 Bloc LUNA Scara - Apartament 
10 Cod Postal 417495-In urma verificarii documentului 16 au fost identificate mai multe proiecte cu acelasi amplasament respectiv in Comuna BORS Sat SANTION-
conform listei atasate.- Nu au fost identificate alte proiecte în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 16, la care domnul Gall Csaba să fie reprezentant 
legal.-Au fost identificate mai multe proiecte pe raza comunei Bors ce au ca si consultant aceeasi firma de consultanta respectiv SC ROMACTIV BUSINESS 
CONSULTING SRL- conform listei atasate.In urma analizei consideram ca solicitantul SC Svaliroz SRL impreuna cu SC Damiowis SRL au creat conditii artificiale din 
urmatoarele motive:Activitatile propuse sunt in cadrul CAEN 1621 si 1623. Se observa o completare a fluxului tehnologic propus de cei doi solicitanti, astfel SC Damiowis 
SRL produce panouri de lemn iar SC Svaliroz SRL produce lambriuri.Amplasamentul proiectului este comun cu cel propus de SC Damiowis SRL respectiv in parcul 
industrial nr.1 din comuna Bors sat Santion.Terenul pe care va fi realizata investitia este obtinut de ambii solicitanti prin contract de concesiune cu primaria comunei Bors. 
Ambele contracte au fost incheiate in data de 16.02.2012. Ambii solicitanti au obtinut Certificatul de Urbanism in data de 10.08.2012 cu numerele 83 si 86.Constructiile 
propuse sunt identice si au acelasi proiectant.Majoritatea documentelor sunt eliberate in aceleasi zile. Ambele firme sunt infiintate in aceeiasi zi respectiv 05.10.2011 avand 
numere consecutive de inregistrare la Registrul Comertului respectiv 1738 si 1739 din 05.10.2011. Ambele firme au conturile la aceeiasi banca respectiv B.C Intesa 
Sanpaolo sucursala Oradea si adeverintele eliberate in aceeasi zi-02.08.2013.Ambii solicitanti au acelasi consultant. Ofertele atasate la dosare sunt de la aceleasi firme la
si contraofertele. 1: Dosarul Cererii de Finantare nu este legat si sigilat.2: EG1-Exista neconcodante intre Contractul de concesiune, Extrasul de Carte Funciara in care se 
precizeaza ca suprafata concesionata este de 2575 mp si Certificatul de Urbanism nr.86/10.08.2012 unde la regimul tehnic se mentioneaza o suprafata minima a lotului de 
700 mp. In Cerificatul de Urbanism nu exista informatii privitoare la utilitatile existente si posibilitati de racordare. De asemenea nu este precizat daca Certificatul poate fi 
folosit sau nu in scopul declarat 3 EG2-Prin proiect se propune constructia unei cladiri supradimensionate in raport cu natura activitatii si volumul utilajelor ce urmeaza a

188 312 C 01 12 6 05 00503 2012 9 21
CONSTRUIRE UNITATE DE 

PRODUCTIE LA S.C. 
TOBIMESK S.R.L.

SC TOBIMESK 
SRL BIHOR Comuna/Oras BORS 

Sat BORS - - - - - - - - - - 234.690 2.041 199.486 0 35.204 26.737.915

În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că asociatul unic Nagy Sandor de la SC TOBIMESK SRL mai detine actiuni de 10% la firma Fezo Impex SRL care are 
cod CAEN principal 1623 și 5% acțiuni la firma San Bar SRL cu cod CAENprincipal 5590.În urma verificării solicitantului și a Reprezentantului legal nu au fost găsiți cu 
proiecte finalizate sau în derulare în cadrul aceleiași măsuri. Declarația de Inactivitate înregistrată la Administrația financiara este semnată de asociatul unic Vitalyos Tunde 
și nu de administrator – Nagy Sandor.Hala de producție de 897,06mp este supradimensionata pentru activitatea și utilajele solicitate prin proiectși nu se precizează unde v
fi depozitate produsele finite rezultate. Din analiza de la pct.6 am constatat că la solicitantul SC TOBIMESK SRL :- Nu au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 
01/12 proiecte cu același titlu; - Nu au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte care să aibă același sediu social cu al solicitantului SC TOBIMESK 
SRL , respectiv în loc. Cetariu, sat Sisterea, nr.308, jud. Bihor.- Au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte cu același amplasament (comuna) ca al 
solicitantului SC TOBIMESK SRL, com Borș, sat Borș, jud. Bihor;SC DRIMORAKY SRLNORD-VEST PLAST S.R.L.SC LITELSANT SRL - Nu au fost identificate alte 
proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 16, la care domnul Nagy Sandor să fie Reprezentant legal. - Au fost identificate proiecte în cadrul 
Măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 16 cu același consultant –SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL; SC REVISTIOS SRL SC TIELOTAS 
SRLSC ZIOKABON SRLSC KAZINIZO SRLSC DRIMORAKY SRLSL LITELSANT SRLÎn urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că asociatul unic Nagy Sandor 
de la SC TOBIMESK SRL mai detine actiuni de 10% la firma Fezo Impex SRL care are cod CAEN principal 1623 și 5% acțiuni la firma San Bar SRL cu cod 
CAENprincipal 5590.În urma verificării solicitantului și a Reprezentantului legal nu au fost găsiți cu proiecte finalizate sau în derulare în cadrul aceleiași măsuri.Solicitantul 
are un Contract de Concesiune nr.506 din 16.02.2012, pentru suprafața de 2086 mp, aplasament Parc Industrial nr.1 /G. Pe amplasamentul – Parc Industrial al comunei 
Borș mai dețin Contrac de Concesiune și alți solicitanți dupa cum urmează:SC LITELSANT SRL – cod CAEN 2041;SC DRIMORAKY SRL – cod CAEN principal 2562;SC 
ZIOKABON - cod CAEN principal 2599;SC NORD – VEST PLAST SRL - cod CAEN principal 2229;SC SVALIROZ SRL - cod CAEN principal1623;SC DAMIOWIS SRL - 
cod CAEN principal 1621;SC KAZINIZO SRL - cod CAEN principal 1629;SC TIELOTAS SRL - cod CAEN principal 2361SC REVISTIOS SRL - cod CAEN principal 
2361.Având în vedere cele menționate, la momentul evaluării nu au putut fi identificate suficiente elemente care să conducă la concluzia de creare condiții artificiale.În urm
analizei acestor aspecte considerăm că solicitantul NU a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor măsurii.Considerăm că investiția propusă poate funcționa independent de alte investiții finanțate prin FEADR. Proiectul este neeligibil din următoarele motive: – 
Dosarul Cererii de Finanțare nu este legat și sigilat.-EG1- În Contractul de concesiune nr.506 din16.02.2012, SC Tobimesk SRL în calitate de concesionar are suprafața de 
2086 mp teren intravilan, comuna Borș, Zona Industriala, amplasament Parc Industrial nr.1/G. În Certificatul de urbanism nr.70/01.08.2012 nu este menționata suprafața 
solicitantului pe care se va realiza investiția, la Regimul tehnic apare suprafața minimă de 700 mp.Există neconcordanțe între cele două documente.-EG2; EG3 -Doc.2 - 
Declarația de Inactivitate înregistrată la Administrația financiara este semnată de asociatul unic Vitalyos Tunde și nu de administrator – Nagy Sandor.Hala de producție de 
897,06mp este supradimensionata pentru activitatea și utilajele solicitate prin proiectși nu se precizează unde vor fi depozitate produsele finite rezultate.
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189 312 C 01 12 6 05 00502 2012 9 21
ACHIZITIE MIJLOACE FIXE 

PENTRU TERASIERE - 
DEBRENTI ALEXANDRA

DEBRENTI 
RAMONA 

ALEXANDRA
BIHOR

Comuna/Oras 
CURATELE Sat 

CRESUIA
- - - - - - - - - - 64.755 5.255 45.320 0 19.435 26.783.235

Pct1.1 - Doc. 11.3 La verificare in RECOM solicitantul apare ca asociat persoana fizica la SC VOX MIX SRL, CUI 3182861, cu cota de participare de 79,41%, societatea 
are cod CAEN a activitatii finantate prin proiect - 4312, solicitantul nu a declarat corect statutul sau. EG2- Achizitia sistem panouri fotovoltaice, sistem panouri solare si 
cabina pentru santier sunt investitii neeligibile Achizitia sistem panouri fotovoltaice, sistem panouri solare si cabina pentru santier sunt investitii neeligibile 3.3 Achizitia 
sistem panouri fotovoltaice, sistem panouri solare si cabina pentru santier sunt investitii neeligibile 5.1 Achizitia sistem panouri fotovoltaice, sistem panouri solare si cabina 
pentru santier sunt investitii neeligibile -Verificarea eligibilitatii solicitantului Pct1.1 - Doc. 11.3 La verificare in RECOM solicitantul apare ca asociat persoana fizica la SC 
VOX MIX SRL, CUI 3182861, cu cota de participare de 79,41%, societatea are cod CAEN a activitatii finantate prin proiect - 4312, solicitantul nu a declarat corect statutul 
sau. I-1.1Solicitantul nu apartine categoriei de beneficiari eligibili.Solicitantul s-a angajat conform declaratiei pe proprie raspundere ca se va autoriza pentru activitatea 
finantata prin proiect ca Intreprindere Individuala.Conform verificarilor in RECOM,solicitantul este asociat persoana fizica (79,41%) la SC VOX MIX SRL care are cod CAEN 
4312 ,aceeasi activitate pentru care se solicita finantare prin prezentul proiect.Solicitantul a declarat conform Anexei 4.1 cap II tipul intreprinderii autonoma desi activitatea 
sau o parte din activitate dupa realizarea proiectului se va desfasura pe aceeasi piata .

190 312 M 01 12 6 05 00504 2012 9 21
„ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
LA SC MEDIA COPY CENTER 

SRL”

S.C. MEDIA 
COPY CENTER 

S.R.L.
BIHOR

Comuna/Oras 
DRAGANESTI Sat 

PANTASESTI
- - - - - - - - - - 102.966 0 87.521 0 15.445 26.870.756

Solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii.Cabau Ancuta este asociat in :MEDIA COPY CENTER SRL -asociat unic,Cabau Ancuta PFA avand calitate de 
persoana fizica autorizata.Documentul 11.3 prin care solicitantulse declara intreprindere autonoma nu este corect drept pentru care proiectul este neeligibil. Conform 
verificarilor facute in aplicatia Recom online rezulta ca la data depunerii CF solicitantul este intreprindere legata cu PFA Cabau Ancuta. Solicitantul a declarat incorect 
statutul de intreprindere autonoma in doc.11.3.

191 312 M 01 12 6 05 00507 2012 9 21

ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE LA SC PASIV 

HOUSE SRL DIN 
LOCALITATEA MEZIAD, 

JUDETUL BIHOR

SC PASIV 
HOUSE SRL BIHOR

Comuna/Oras 
TILEAGD Sat 

TILEAGD
- - - - - - - - - - 235.422 0 199.999 0 35.423 27.070.755

Nu sunt îndeplinite următoarele criterii de eligibilitate:Punctul 1.1. – „Care este statutul solicitantului?”Ca urmare a verificării acționariatului S.C. PASIV HOUSE S.R.L., în 
serviciul online RECOM, s-a constatat că asociatul unic, PETRUȚIU RADU TUDOR, este asociat, cu o cotă de participare de 50% alături de Ilea Florin Radu (asociat unic 
la S.C. GREEN PRODUCTION GROUP S.R.L – solicitant în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12), la:- S.C. ECO BUILDING S.R.L.- S.C . PRINCEPS STUDIO INC 
S.R.L.Aceste societăți (S.C. PASIV HOUSE S.R.L., S.C. ECO BUILDING S.R.L.și S.C. PRINCEPS STUDIO INC S.R.L.) își desfășoară activitatea pe piețe adiacente, 
astfel:- domeniul prinicipal de activitate al S.C. PASIV HOUSE S.R.L. este reprezentat de activitatea aferentă Codului CAEN 3109 – Fabricarea de mobilă;- domeniul 
prinicipal de activitate al S.C. ECO BUILDING S.R.L. este reprezentat de activitatea aferentă Codului CAEN 4613 – Intermedieri în comerțul cu material lemnos și 
materiale de construcții. În lista activităților secundare se regăsește și activitatea aferentă Codului CAEN 3109 – Fabricarea de mobilă;- domeniul prinicipal de activitate al 
S.C. PRINCEPS STUDIO INC S.R.L. este reprezentat de activitatea aferentă Codului CAEN 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de 
construcții și echipamentelor sanitare. În lista activităților secundare se regăsește și activitatea aferentă Codului CAEN 3109 – Fabricarea de mobilă.Având în vedere 
precizările de mai sus, solicitantul S.C. PASIV HOUSE S.R.L. este întreprindere legată prin intermediul acționarului majoritar, de S.C. ECO BUILDING S.R.L. și S.C. 
PRINCEPS STUDIO INC S.R.L.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 7, „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”.Se evidențiază și faptul că pentru cele două societăți, S.C. ECO BUILDING S.R.L. și S.C. PRINCEPS STUDIO INC S.R.L., celălalt asociat este ILE 
FLORIN RADU, cu o cotă de participare de 50%. Acesta este asociat unic și reprezentant legal la S.C. GREEN PRODUCTION GROUP S.R.L., solicitant în cadrul măsurii 
312, sesiunea 01/12.Între investițiile propuse de solicitanții S.C. PASIV HOUSE S.R.L. și S.C. GREEN PRODUCTION GROUP S.R.L., s-au constatat următoarele 
asemănări:� Se propun investiții similare:- S.C. PASIV HOUSE S.R.L. – mobilier din lemn și dulgherie + sculptură (activități aferente Cod CAEN 3109 – Fabricarea mobile
și Cod CAEN 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții);- S.C. GREEN PRODUCTION S.R.L. – tâmplărie și dulgherie + sculptură 
(activitate aferentă Cod CAEN 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții).� Locul de amplasare al investițiilor este situat în Comuna 
Tileagd, Str. Plopilor, nr. 640, Jud. Bihor:- corp C1, etaj 2 – S.C. PASIV HOUSE S.R.L.- corp C2, etaj 2 – S.C. GREEN PRODUCTION GROUP S.R.L.� Ambii solicitanți 
au drept de folosință prin contrate de comodat încheiate în data de 14.09.2012, iar comodanții sunt reprezentați de aceleași persoane (Ilea Florin Radu, Ilea Monica, Petru
Radu Tudor, Petruțiu Emanuela Florina).� Ambii solicitanți fac dovada cofinanțări prin extrase de cont bancar, emise de Banca Transilvania în data de 20.09.2013, în 
cadrul cărora figurează aceiași sumă: 170.144,60 lei – 37.149 euro.� Cele două proiecte au același consultant: S.C. ROMCOM INVEST S.R.L.I. EG 2 - Beneficiarul trebuie 
să dovedească viabilitatea investiției1. Activitatea propusă de S.C. PASIV HOUSE S.R.L. constă în producția de mobilier din lemn, dulgherie și sculptură în lemn. Pentru 
desfășurarea acestei activități, se propune achiziționarea următoarelor echipamente: Activitatea de producție mobilier:- Centru de prelucrare lemn în 5 axe cu comandă 
numericăActivitatea de dulgherie și sculptură- Set freză de îmbinat,- Set rindea,- Șlefuitor orbital,- Fierăstrău circular de retezat,- Mașină de găurit și înșurubat,- Set freză de 
sus portabilă.Spațiul care face obiectul investiției este reprezentat de suprafața de 200 mp situat la etajul 2 al corpului C1, al imobilului din Tileagd, str. Plopilor, nr. 640, jud. 
Bihor. Asupra acestui spațiu, solicitantul are drept de folosință, conform Contractului de Comodat nr. 2688/14,09.2012.Astfel, având în vedere că:- activitatea propusă 
(producția de mobilier din lemn) necesită o cale de acces rezonabilă pentru utilarea spațiului cu echipamentul specific activității, precum și pentru manevrarea materiei 
prime și a produsului finit, iar în cadrul Memoriu Justificativ nu s-au adus precizări referitoare la acest aspect (se va lua în considerare și faptul că spațiul se află la etajul 2 al 
unui imobil),- conform Fluxului tehnologic prezentat, prima etapă a acestuia este reprezentată de depozitarea materiei primă (profile/plăci din lemn, feronerie accesorii) ; în 
descrierea acestei etape, se precizează: „operatorul preia semifabricate de lemn, din depozitul vertical” -în acest sens, în cadrul Memoriului Justificativ, nu se aduc precizări 
referitoare la existența unui astfel de depozit,- nu au fost prezentate informații cu privire la modalitatea și spatiul necesar pentru depozitarea prodului finit, - nu se aduc detalii 
referitoare la posibilitatea manevrării produsului finit, respectiv încărcarea și expedierea acestuia, având în vedere că spațiul este amplasat la etajul 2 al imobiluluinu se 
demonstrează viabilitatea investitiei propuse prin proiect.2. Conform ofertelor BIESSE și GRIGGIO, atașate Dosarului Cererii de Finanțare, echipamentul centru de 
prelucrare lemn în 5 axe cu comandă numerică necesită montaj. Astfel la fiecare dintre acestea se specifică: „Montaj și PIF executat gratuit”, respectiv „Montaj și PIF inclus 
gratuit”, în condițiile în care investiția propusă este fără construcții-montaj și s-a atașat Memoriu Justificativ și nu Studiu de Fezabilitate.3. De asemenea, în ceea ce privește 
Prognozele economice se evidențiază următoarele aspecte:Conform: - Anexei B8 există sume de ramburasat (rate la împrumut) pentru cei 5 ani de implementare: linia C

192 312 M 01 12 6 05 00500 2012 9 21

ACHIZITIONAREA DE 
ECHIPAMENTE PENTRU 

SERVICII DE INTERPRETARE 
ARTISTICA LA SC MUSICAL 

CONCERT SRL

SC MUSICAL 
CONCERT SRL BIHOR Comuna/Oras 

PALEU Sat PALEU - - - - - - - - - - 124.350 0 87.045 0 37.305 27.157.800

EG2: Solicitantul nu a corelat capacitatile de productie prognozate de la cap. 2.4 cu prognoza trimestriala de la cap. 2.5 , cu potentialii clienti de la cap. 2.6. si cu proiectiile 
financiare si indicatorii financiar de la cap. 9, deoarece isi propune in cap. 2.4 un numar de 72 servicii de interpretare artistica in decursul unui an avand o valoare de 
195.840 lei la un pret mediu de 2.720 lei, iar din cap. 2.6 -potentiali clienti, rezulta ca va presta un numar de 69 servicii de interpretare artistica in valoare de 187.680 lei. In 
aceeasi localitate in aceeasi sesiune au fost depuse inca 2 proiecte cu aceleasi tipuri de servicii (achizitii instrumente muzicale)toate 3 desfasurandu-si activitatea pe acee
piata .EG6: Solicitantul a prezentat Act aditional la Contractul de Comodat si Extras de Carte funciara. EG2-conform solicitarii de informatii suplimentare pentru clarificarea 
criteriului,solicitantul nu a facut corelarea intre capitolele din Memoriul justificativ referitoare la previziunile economice.In cadrul cap.2.4 ,8.3,9 solicitantul isi propune un 
nr.de 72 servicii de interpretare artistica /an in valoare de 195.840 lei la un pret unitar de 2.720 lei iar in cadrul cap.2.6 valoarea serviciilor este de 187.680 lei de unde 
rezulta un nr. de 69 servicii/an.In aceeasi localitate in aceeasi sesiune au fost depuse inca 2 proiecte cu aceleasi tipuri de servicii si achizitii (achizitii instrumente 
muzicale)toate 3 desfasurandusi activitatea pe aceeasi piata . EG2: Solicitantul nu a corelat capacitatile de productie prognozate de la cap. 2.4 cu prognoza trimestriala de 
la cap. 2.5 , cu potentialii clienti de la cap. 2.6. si cu proiectiile financiare si indicatorii financiar de la cap. 9, deoarece isi propune in cap. 2.4 un numar de 72 servicii de 
interpretare artistica in decursul unui an avand o valoare de 195.840 lei la un pret mediu de 2.720 lei, iar din cap. 2.6 -potentiali clienti, rezulta ca va presta un numar de 69 
servicii de interpretare artistica in valoare de 187.680 lei.In aceeasi localitate in aceeasi sesiune au fost depuse inca 2 proiecte cu aceleasi tipuri de servicii (achizitii 
instrumente muzicale)toate 3 desfasurandu-si activitatea pe aceeasi piata . Solicitantul a prezentat 3 oferte de pret pentru bunuri si o oferta de pret pentru servicii. EG2: 
Solicitantul nu a corelat capacitatile de productie prognozate de la cap. 2.4 cu prognoza trimestriala de la cap. 2.5 , cu potentialii clienti de la cap. 2.6. si cu proiectiile 
financiare si indicatorii financiar de la cap. 9, deoarece isi propune in cap. 2.4 un numar de 72 servicii de interpretare artistica in decursul unui an avand o valoare de 
195.840 lei la un pret mediu de 2.720 lei, iar din cap. 2.6 -potentiali clienti, rezulta ca va presta un numar de 69 servicii de interpretare artistica in valoare de 187.680 lei. In 
aceeasi localitate in aceeasi sesiune au fost depuse inca 2 proiecte cu aceleasi tipuri de servicii (achizitii instrumente muzicale)toate 3 desfasurandu-si activitatea pe acee
piata . EG2-conform solicitarii de informatii suplimentare pentru clarificarea criteriului,solicitantul nu a facut corelarea intre capitolele din Memoriul justificativ referitoare la 
previziunile economice.In cadrul cap.2.4 ,8.3,9 solicitantul isi propune un nr.de 72 servicii de interpretare artistica /an in valoare de 195.840 lei la un pret unitar de 2.720 lei 
iar in cadrul cap.2.6 valoarea serviciilor este de 187.680 lei de unde rezulta un nr. de 69 servicii/an.In aceeasi localitate in aceeasi sesiune au fost depuse inca 2 proiecte cu 
aceleasi tipuri de servicii,achizitii (achizitii instrumente muzicale)toate 3 desfasurandusi activitatea pe aceeasi piata .
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193 312 C 01 12 6 05 00518 2012 9 24 CONSTRUIRE SERVICE AUTO 
IN COMUNA OSORHEI

SC LUCSAUTO 
SERVICE SRL BIHOR

Comuna/Oras 
OSORHEI Sat 

FUGHIU
- - - - - - - - - - 239.779 10.094 167.000 0 72.779 27.324.800

Dl.Lucaci Florin Marius este Administrator si Asociat majoritar 99,5% la SC BURLAU SRL care are activitate complementara activitatii propuse in cererea de finantare 
respectiv Cod CAEN 4531-Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule;Administrator si Asociat 50% la SC NADINFLORI SERVICE SRL care are aceeasi 
activitate cu activitatea propusa in cererea de finantare respectiv cod CAEN 4520-Intretinerea si repararea autovehiculelor conform extraselor ONRC , cele trei societati au 
acelasi sediu social. Solicitantul respectiv SC LUCASAUTO SERVICE SRL -la Cap.7-Date privind forta de munca -la personalul existent respectiv persoana D-lui Lcaci 
Florin-Marius care este Asociatul unic si Administratorul societatii se adauga cele 8 locuri de munca care se vor crea prin realizarea investitiei propuse plus alte doua locuri 
de munca existente la SC BURLAU SRL unde Dl. Lucaci Florin -Marius este Asociat 99,5% si Administrator sunt 11 locuri de munca ceea ce depaseste cel mult 9 angajati 
pentru a se incadra in categoria micro-intreprinderilor.Ca urmare Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria micro-intreprinderi este incorect completata. 
Deasemenea serviciile propuse in cererea de finantare se adreseaza in 66,6% persoanelor din mediu urban si 33,4% persoanelor din mediu rural,ceace contravine Ghidului 
Solicitantuli,,în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin 
încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale,,,,3.Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală 
prestate de către micro-întreprinderi,,. Dl.Lucaci Florin Marius este Administrator si Asociat majoritar 99,5% la SC BURLAU SRL care are activitate complementara 
activitatii propuse in cererea de finantare respectiv Cod CAEN 4531-Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule; Administrator si Asociat 50% la SC 
NADINFLORI SERVICE SRL care are aceeasi activitate cu activitatea propusa in cererea de finantare respectiv cod CAEN 4520-Intretinerea si repararea autovehiculelor 
conform extraselor ONRC , cele trei societati au acelasi sediu social. Solicitantul respectiv SC LUCASAUTO SERVICE SRL -la Cap.7-Date privind forta de munca -la 
personalul existent respectiv persoana D-lui Lcaci Florin-Marius care este Asociatul unic si Administratorul societatii se adauga cele 8 locuri de munca care se vor crea prin 
realizarea investitiei propuse plus alte doua locuri de munca existente la SC BURLAU SRL unde Dl. Lucaci Florin -Marius este Asociat 99,5% si Administrator sunt 11 locuri 
de munca ceea ce depaseste cel mult 9 angajati pentru a se incadra in categoria micro-intreprinderilor.Ca urmare Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria 
micro-intreprinderi este incorect completata. Deasemenea serviciile propuse in cererea de finantare se adreseaza in 66,6% persoanelor din mediu urban si 33,4% 
persoanelor din mediu rural,ceace contravine Ghidului Solicitantuli,,în Axa III – „Îmbunătăţirea calităţii vieţii în zonele rurale şi diversificarea economiei rurale” şi are ca 
obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de muncă şi a veniturilor adiţionale" 
si obiectiv specific ,,Crearea şi diversificarea serviciilor pentru populaţia rurală prestate de către micro-întreprinderi". EG1-Doc.1-Studiu de Fezabilitate: -Pct2.2-Elaborator 
–Cheltuielile cu Consultanta 5.242 Euro sunt Neeligibile deoarece la elaborator proiect SC ARHI PLAN SRL are cod CAEN Activitati Arhitectura -7111 nu prezinta si Cod 
CAEN 7022-Activitati de Consultanta. Deasemenea in cererea de finantare solicitantul nu a prezentat extras din baza de date sau oferte pentru serviciile de proiectare si 
consultanta. -In studiu de fezabilitate solicitantul nu a descris ce activitati desfasoare si nu a prezentat Plansa privind fluxul tehnologic conform veniturilor inscrise in Anexa 
B1 respectiv,venituri dindiagnosticarea computerizara,servicii mecanica,servicii electrice ,inspectie tehnica periodica ,vulcanizare. Sala de asteptare de 43,45 m2 
supradimensionata pentru persoanele care asteapta repararea a maxim 5 masini cate incap in hala, si aceasta nu face parte din spatii destinate activitatii productive. -In 
anexele B si-a prevazut venituri din inspectie tehnica periodica dar in cererea de finantare nu a precizat ca urmeaza sa fie autorizat de R.A.R.Nu si-a prevazut un flux de 
lucru deoarece: ,,aceste servicii nu implica respectare a unui flux tehnologic bine determinat deoarece fiecare aparat/utilaj se foloseste in functie de pretentiile si problemele 
identificate la fiecare autovehicul in parte”(SF pag 69) iar elevatoarele, standul pentru verificarea instalatiei de franare aparatul de echilibrat roti, presa de 50 tone, etc, se 
monteaza fix in pardoseala, iar pentru ITP RAR-ul impune un anumit flux de lucru. -Doc.11.2-Declaratia privind incadrarea in microintreprinderi nu este conforma deoarece 
Dl. Lcaci Florin-Marius care este Asociatul unic si Administratorul LA SC LUCASAUTO SRL care isi propune sa creeze 8 de munca care prin realizarea investitiei propuse 
mai exista ale 2 locuri de munca alte doua locuri de munca la SC BURLAU SRL unde Dl. Lucaci Florin -Marius este Asociat 99,5% si Administrator sunt 10 locuri de 
munca ceea ce depaseste cel mult 9 angajati pentru a se incadra in categoria micro-intreprinderilor-Doc.3.Documentul de detinere al terenului – Contractul de superficie 
nr.2523/17.09.2012 – nu este pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare conform Ghidului Solicitantului. In Contractul de superficie se 
specifica,,termenul constituirii superficiei il constituie durata existentei constructiei,,. Doc.3.2 -In extrasul de carte funciara nu este specificat daca terenul este liber de 
sarcini. EG2-Viabilitatea investitiei- Solicitantul nu a prezentat cum au rezultat valorile cuprinse in Anexe B1 –Prognoza veniturilor, respectiv veniturile din ITP nu se pot 
realiza deoarece solicitantul nu si-a propus in cererea de finantare ca se va autoriza pentru a efectua aceste lucrari. Solicitantul nu a explicat cum s-a ajuns la valorile 
cuprinse pentru fiecare categorie de cheltuieli cuprinsa in Anexa B2 –Prognoza cheltuielilorEG 6- Doc.4- Certificatul de Urbanism nu este legal intocmit deoarece la pct.1 
Regimul juridic respectiv terenul pe care urmeaza sa fie amplasata investitia nu exista deoarece Certificatul de Urbanism a fost intocmit in data de 13 07 2012 iar Contrac
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INFIINTAREA UNEI HALE DE 

PRODUCTIE IN COMUNA 
NOJORID 

SC FABRICA DE 
USI SRL BIHOR

Comuna/Oras 
NOJORID Sat 

PAUSA
- - - - - - - - - - 241.401 10.094 200.000 0 41.401 27.524.800

: EG1;EG5;EG6 ;EG8 –LA FISA E 2.1- Nu este atasat extras din baza de date. Ofertele nu au numere de inregistrare la SC FABRICA DE USI SRL;Titlul proiectului din 
Cererea de finantare nu corespunde cu cel din SF, Planse,Avizele eliberate de APM – Bihor,DSVSA Bihor,DSP – Bihor si Certificatul de urbanism nr.84 / 20.06.2012 
eliberat de comuna Nojorid –Judetul Bihor.Numarul topo al parcelei si suprafata terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia , din contractul de concesiune 
nr.5023/04.09.2008,este diferit de cel din Extrasul de carte funciara nr. 60277 / 18.09.2012 , deci amplasamentul investitiei poate fi diferit,tinand cont ca suprafata parcelei 
este mai mare de 1000 mp(teren concesionat).Fisa de verificare pe teren mentioneaza ca : „Amplasamentul se afla in intravilanul comunei Nojorid,loc.Pausa , este 
identificat cu numar cadastral nr.545/2, conform Extrasului cf si Contractului de concesiune „. Acestea fiind diferite , iar la pag. 174 – Planul de amplasament al imobilului 
mentioneaza numarul topo 545/2 in vecinatatea nordica a lotizarilor terenului detinut de primaria Nojorid ; In concluzie din documentele atasate nu reiese o identificare 
exacta a terenului pe care urmeaza sa fie realizata investitia. Certificatul de urbanism nr.84 / 20.06.2012 nu are bifate utilitatile.Pozele efectuate la vizita pe teren arata stil
de curent electric(reteaua existenta in zona) la drum asfaltat , iar investitia este la drum pietruit. In fisa E 3.8 nu este mentionata distanta amplasamentului investitiei fata de 
reteaua existenta.Nu reiese nici din certificatul de urbanism si nici din plansele atasate.Declaratia de la pagina 227 nu este semnata de beneficiar. (doc. 17- Declaratia pe 
proprie raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de minimis).EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in 
functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create.Lipsa plansa flux tehnologic. EG1;EG5;EG6 ;EG8 –LA FISA E 2.1- Nu este atasat extras din baza de 
date. Ofertele nu au numere de inregistrare la SC FABRICA DE USI SRL;Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din SF, Planse,Avizele eliberate 
de APM – Bihor,DSVSA Bihor,DSP – Bihor si Certificatul de urbanism nr.84 / 20.06.2012 eliberat de comuna Nojorid –Judetul Bihor.Numarul topo al parcelei si suprafata 
terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia , din contractul de concesiune nr.5023/04.09.2008,este diferit de cel din Extrasul de carte funciara nr. 60277 / 
18.09.2012 , deci amplasamentul investitiei poate fi diferit,tinand cont ca suprafata parcelei este mai mare de 1000 mp(teren concesionat).Fisa de verificare pe teren 
mentioneaza ca : „Amplasamentul se afla in intravilanul comunei Nojorid,loc.Pausa , este identificat cu numar cadastral nr.545/2, conform Extrasului cf si Contractului de 
concesiune „. Acestea fiind diferite , iar la pag. 174 – Planul de amplasament al imobilului mentioneaza numarul topo 545/2 in vecinatatea nordica a lotizarilor terenului 
detinut de primaria Nojorid ; In concluzie din documentele atasate nu reiese o identificare exacta a terenului pe care urmeaza sa fie realizata investitia. Certificatul de 
urbanism nr.84 / 20.06.2012 nu are bifate utilitatile.Pozele efectuate la vizita pe teren arata stilpul de curent electric(reteaua existenta in zona) la drum asfaltat , iar investitia 
este la drum pietruit. In fisa E 3.8 nu este mentionata distanta amplasamentului investitiei fata de reteaua existenta.Nu reiese nici din certificatul de urbanism si nici din 
plansele atasate.Declaratia de la pagina 227 nu este semnata de beneficiar. (doc. 17- Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de 
minimis).EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou 
create.Lipsa plansa flux tehnologic EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si 
locurile de munca nou create.Lipsa.plansa.flux.tehnologic. EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul 
tehnologic propus si locurile de munca nou create.Lipsa.plansa.flux.tehnologic S-a atasat extras din baza de date prind consultanta. Declaratia privind respectarea regulii de 
minimis nu este semnata de beneficiar, (Dosarul original - CF , pag 227.) Declaratia privind respectarea regulii de minimis nu este semnata de beneficiar, (Dosarul original - 
CF , pag 227.) In comuna Nojorid se mai regasesc urmatoarele proiecte: SC LA CABANA LES cu obiect de activitate 2015 – fabricarea ingrasamintelor si produselor 
azotoase ; SC EASY BILD SRL – cu obiect de activitate 5210– Depozitari.Acelasi consultant se regaseste la doua sau mai multe proiecte . In comuna Nojorid se mai 
regasesc urmatoarele proiecte: SC LA CABANA LES cu obiect de activitate 2015 – fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase ; SC EASY BILD SRL – cu obiect de 
activitate 5210– Depozitari.Acelasi consultant se regaseste la doua sau mai multe proiecte . : EG1;EG5;EG6 ;EG8 –LA FISA E 2.1- Nu este atasat extras din baza de date. 
Ofertele nu au numere de inregistrare la SC FABRICA DE USI SRL;Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din SF, Planse,Avizele eliberate de 
APM – Bihor,DSVSA Bihor,DSP – Bihor si Certificatul de urbanism nr.84 / 20.06.2012 eliberat de comuna Nojorid –Judetul Bihor.Numarul topo al parcelei si suprafata 
terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia , din contractul de concesiune nr.5023/04.09.2008,este diferit de cel din Extrasul de carte funciara nr. 60277 / 
18.09.2012 , deci amplasamentul investitiei poate fi diferit,tinand cont ca suprafata parcelei este mai mare de 1000 mp(teren concesionat).Fisa de verificare pe teren 
mentioneaza ca : „Amplasamentul se afla in intravilanul comunei Nojorid,loc.Pausa , este identificat cu numar cadastral nr.545/2, conform Extrasului cf si Contractului de 
concesiune „. Acestea fiind diferite , iar la pag. 174 – Planul de amplasament al imobilului mentioneaza numarul topo 545/2 in vecinatatea nordica a lotizarilor terenului 
detinut de primaria Nojorid ; In concluzie din documentele atasate nu reiese o identificare exacta a terenului pe care urmeaza sa fie realizata investitia. Certificatul de 
urbanism nr 84 / 20 06 2012 nu are bifate utilitatile Pozele efectuate la vizita pe teren arata stilpul de curent electric(reteaua existenta in zona) la drum asfaltat iar investi
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DEZVOLTAREA ACTIVITĂTII 
SC ELEVATOR CONSTRUCT 
SRL, SAT SUSTIU, BIHOR, 

PRIN MĂSURA 312

SC ELEVATOR 
CONSTRUCT 

SRL
BIHOR Comuna/Oras 

LUNCA Sat SUSTIU - - - - - - - - - - 185.440 0 129.808 0 55.632 27.654.608

In urma verificarilor efectuate in RECOM, solicitantul a fost identificat ca fiind asociat majoritar in doua Societati Comerciale cu acelasi cod CAEN - 4312, ca cel din 
proiectul depus, respectiv SC ULIDAN SRL in care detine 80% din capitalul social subscris si SC VECTORIAL SRL in care detine 50% din capitalul social subscris. In 
urma verificarilor efectuate in RECOM, solicitantul a fost identificat ca fiind asociat majoritar in doua Societati Comerciale cu acelasi cod CAEN - 4312, ca cel din proiectul 
depus, respectiv SC ULIDAN SRL in care detine 80% din capitalul social subscris si SC VECTORIAL SRL in care detine 50% din capitalul social subscris.
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ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE LA S.C. 

COROFLAD TRANS S.R.L.

S.C. COROFLAD 
TRANS S.R.L. BIHOR

Comuna/Oras 
DOBRESTI Sat 

CRANCESTI
- - - - - - - - - - 142.800 0 99.960 0 42.840 27.754.568

Nu s-a prezentat documentul 11.3 conform solicitarilor din scrisoarea de informatii suplimentare. EG1-Proiectul nu respecta obiectivul masurii312- crearea si diversificarea 
serviciilor pentru poulatia rurala prestata de catre microintreprinderi. EG 1 Potentialii clienti identificati de solicitant sunt autoritati publice locale 24%, persoane juridice 66% 
si diversi beneficiari persoane fizice 10%. Acestia nu apartin integral populariei rurale. Solicitantul fundamenteaza necesitatea si oportunitatea investitiei pentru "pregatire a 
terenurilor in vederea constructiei de drumuri", activitate economica specifica codului CAEN 4211 - neeligibila pe masura 312.Sunt neconcordante intre caracteristicile 
tehnice ale utilajelor in raport cu oferta selectata.Fluxul tehnologic descris nu este concordant cu utilajele propuse prin proiect.EG 2 La elaborarea analizai economice s-au 
folosit date nesustenabile in raport cu potentialii clienti si activitatile desfasurate prin proiect. Nu sunt prezentate trei oferte parafate si semnate de ofertant pentru bunuri.
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ACHIZITIE DE UTILAJE 

PENTRU SONEA GEORGETA-
ECATERINA

SONEA 
GEORGETA-
ECATERINA

BIHOR
Comuna/Oras 
MAGESTI Sat 

ORTITEAG
- - - - - - - - - - 142.580 0 99.806 0 42.774 27.854.374

1.1 Solicitantul nu a declarat corectat statutul de intreprindere autonoma, deoarece este asociat unic la SC Beton Trans SRL - intreprindere legata.in doc. 11.3 nu s-au 
completat datele exercitiului financiar de referinta. Proiectul nu respecta obiectivele masurii 312 si tipul eligibil de investitii "crearea si diversificarea serviciilor pentru 
populatia rurala prestate de catre microintreprinderi" prin faptul ca potentialii clienti identificati in cadrul MJ sunt societati comerciale 66%, autoritati publice locale 24%, 
persoane fizice doar 10%. Nu s-au atasat 3 oferte conforme pentru bunuri care depasesc 15.000 euro (excavator).
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ACHIZITIE DE UTILAJE SI 

ECHIPAMENTE IN SAT 
CHISIRID, JUDETUL BIHOR

PORTAN 
LAURENTIU 

GABRIEL
BIHOR

Comuna/Oras 
NOJORID Sat 

CHISIRID
- - - - - - - - - - 235.000 25.000 199.750 0 35.250 28.054.124

Oferte de pret Conform “Continutului cadru al Memoriului justificativ pentru beneficiar privat” anexa Ghidul solicitantului in cazul Ofertelor trebuie tinut cont de urmatoarele : 
“In situatie in care valorile bunurilor/servicilor nu se incadreaza sau nu se regasesc in limitele din Baza de date de preturi, se vor atasa trei oferta pentru categoriile de bunuri 
/servicii care depasesc valoarea de 15.000 euro si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii a caror valoare este sub 15.000 euro.Sunt depuse numai cate o oferta pent
masina de taiat cabluri(35.000 euro), masina de injectat aliaj metalic (46.000euro),tester rezistenta la tractiune (25.000 euro), masina pentru infasurat arcuri (55.000 euro) si 
stivuitor electric cu incarcare solara (45.000 euro) Avand in vedere ca s-au identificat 2 elemente comune cu alte proiecte ,s-a extins verificarea acestora privind crearea de 
conditii artificiale.In urma analizarii amanuntite dosarelor de Cererilor de finantare au fost gasite legaturi care conduc la : „fractionarea artificiala a investitiei „Se constata ca 
Portan Laurentiu Gabriel si Portan Camelia Ancuta (ambii au depus proiect in acelas sesiune) au domiciliul stabil comun, presupusi ca fiind sot-sotie Din Contractul de 
comodat autentificat Nr.1612/.19.09.2012 reiese ca dl. Portan Laurentiu in calitate de comodant preda spre folosinta gratuita lui Portan Camelia Ancuta 400 mp teren 
intravilan situat in loc. Chisirid, nr. 263/F, comuna Nojorid si 50 mp din hala metalica construita pe nr. Topo 240/23. Complementaritatea investitiilor propuse ;Ambii 
solicitanti doresc sa desfasoara activitati pe aceasi piata (piese de schimb pentru autovehicule, producatori de biciclete, alte firme producatoare de obiecte sau componente 
mecanice, producatorii de echipamente electrice sau electronice ....)Activitatea urmeaza sa se desfasoara in aceeasi hala aflata in proprietatea d-lui Portan Laurentiu care 
inchirieaza o parte din aceasta d-nei Portan Camelia.In ambele proiecte se solicita valori apropiate de valoari maxima admisa a sprijinului nerambursabil de 200.000 euro, 
(198.900 euro respectiv 199.750 euro)Avand in vedere aceste aspecte rezulta ca desi ar putea functiona si independent , probabilitatea mai mare este ca aceste activitati 
vor fi complementare.In concluzie consideram ca solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati(sprijin) si a obtine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor masurii. : Proiectul este neeligibil intrucat nu indeplineste criteriile de eligibilitate : - 4.Fisa de verificare a rezonabilităţii preţurilor pct.4.4 Am bifat NU
Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei (nu este demonstrata rezonabilitatea preturilor,utilajelor) sunt depuse numai cate o oferta pentru : masina de taiat 
cabluri(35.000 euro), masina de injectat aliaj metalic (46.000euro),tester rezistenta la tractiune (25.000 euro), masina pentru infasurat arcuri (55.000 euro) si stivuitor elect
cu incarcare solara (45.000 euro) o Oferta pentru Autospeciala pentru transportul lemnului dotat cu racoante si macara cu graifer (146.000 euro) si o Oferta pentru Ferestr
panglica cu panza orizontala (39.700 euro) - 6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obtine astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor masurii.In urma analizarii amanuntite dosarelor de Cererilor de finantare au fost gasite legaturi care conduc la : „fractionarea artificiala a investitiei „Se constata 
ca Portan Laurentiu Gabriel si Portan Camelia Ancuta (ambii au depus proiect in acelas sesiune) au domiciliul stabil comun, presupusi ca fiind sot-sotie Din Contractul de 
comodat autentificat Nr.1612/.19.09.2012 reiese ca dl. Portan Laurentiu in calitate de comodant preda spre folosinta gratuita lui Portan Camelia Ancuta 400 mp teren 
intravilan situat in loc. Chisirid, nr. 263/F, comuna Nojorid si 50 mp din hala metalica construita pe nr. Topo 240/23. Complementaritatea investitiilor propuse ;Ambii 
solicitanti doresc sa desfasoara activitati pe aceasi piata (piese de schimb pentru autovehicule, producatori de biciclete, alte firme producatoare de obiecte sau componente 
mecanice, producatorii de echipamente electrice sau electronice ....)Activitatea urmeaza sa se desfasoara in aceeasi hala aflata in proprietatea d-lui Portan Laurentiu care 
inchirieaza o parte din aceasta d-nei Portan Camelia.In ambele proiecte se solicita valori apropiate de valoari maxima admisa a sprijinului nerambursabil de 200.000 euro, 
(198.900 euro respectiv 199.750 euro)Avand in vedere aceste aspecte rezulta ca desi ar putea functiona si independent , probabilitatea mai mare este ca aceste activitati 
vor fi complementare.In concluzie consideram ca solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati(sprijin) si a obtine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor masurii.
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ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE LA SC GREEN 

PRODUCTION GROUP SRL 
DIN LOCALITATEA TILEAGD, 

JUDETUL BIHOR

SC GREEN 
PRODUCTION 
GROUP SRL

BIHOR
Comuna/Oras 
TILEAGD Sat 

TILEAGD
- - - - - - - - - - 235.897 0 199.999 0 35.898 28.254.123

Nu sunt îndeplinite următoarele criterii de eligibilitate:Punctul 1.1. – „Care este statutul solicitantului?”Ca urmare a verificării acționariatului S.C. GREEN PRODUCTION 
GROUP S.R.L., în serviciul online RECOM, s-a constat că asociatul unic, ILEA FLORIN RADU, este asociat, cu o cotă de participare de 50%, alături de Petruțiu Radu 
Tudor (asociat unic la S.C. PASIV HOUSE S.R.L – solicitant în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12), la:- S.C. ECO BUILDING S.R.L.- S.C . PRINCEPS STUDIO INC 
S.R.L.Aceste societăți (S.C. GREEN PRODUCTION GROUP S.R.L., S.C. ECO BUILDING S.R.L.și S.C. PRINCEPS STUDIO INC S.R.L.) își desfășoară activitatea pe 
piețe adiacente, astfel:- domeniul prinicipal de activitate al S.C. GREEN PRODUCTION GROUP S.R.L. este reprezentat de activitatea aferentă Codului CAEN 1623– 
Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;- domeniul prinicipal de activitate al S.C. ECO BUILDING S.R.L. este reprezentat de activitatea 
aferentă Codului CAEN 4613 – Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții. În lista activităților secundare se regăsește și activitatea aferentă 
Codului CAEN 1623– Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții;- domeniul prinicipal de activitate al S.C. PRINCEPS STUDIO INC S.R.L. este 
reprezentat de activitatea aferentă Codului CAEN 4673 – Comerț cu ridicata al materialului lemnos și al materialelor de construcții și echipamentelor sanitare. În lista 
activităților secundare se regăsește și activitatea aferentă Codului CAEN 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții.Având în vedere 
precizările de mai sus, solicitantul S.C. GREEN PRODUCTION GROUP S.R.L. este întreprindere legată prin intermediul acționarului majoritar, de S.C. ECO BUILDING 
S.R.L. și S.C. PRINCEPS STUDIO INC S.R.L.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 7, „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”. În urma verificărilor în RECOM, societatea S.C. GREEN PRODUCTION GROUP S.R.L. se încadrează în categoria microîntreprinderilor.Se 
evidențiază și faptul că pentru cele două societăți, S.C. ECO BUILDING S.R.L. și S.C. PRINCEPS STUDIO INC S.R.L., celălalt asociat este PETRUȚIU RADU TUDOR, 
cu o cotă de participare de 50%. Acesta este asociat unic și reprezentant legal la S.C. PASIV HOUSE S.R.L., solicitant în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12.Între 
investițiile propuse de solicitanții S.C. GREEN PRODUCTION GROUP S.R.L. și S.C. PASIV HOUSE S.R.L., s-au constatat următoarele asemănări:� Se propun investiții 
similare:- S.C. GREEN PRODUCTION S.R.L. – tâmplărie și dulgherie + sculptură (activitate aferentă Cod CAEN 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și 
tâmplărie, pentru construcții);- S.C. PASIV HOUSE S.R.L. – mobilier din lemn și dulgherie + sculptură (activități aferente Cod CAEN 3109 – Fabricarea mobilei și Cod 
CAEN 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții).� Locul de amplasare al investițiilor este situat în Comuna Tileagd, Str. Plopilor, nr. 
640, Jud. Bihor:- corp C2, etaj 2 – S.C. GREEN PRODUCTION GROUP S.R.L.- corp C1, etaj 2 – S.C. PASIV HOUSE S.R.L.� Ambii solicitanți au drept de folosință prin 
contrate de comodat încheiate în data de 14.09.2012, iar comodanții sunt reprezentați de aceleași persoane (Ilea Florin Radu, Ilea Monica, Petruțiu Radu Tudor, Petruțiu 
Emanuela Florina).� Ambii solicitanți fac dovada cofinanțări prin extrase de cont bancar, emise de Banca Transilvania în data de 20.09.2013, în cadrul cărora figurează 
aceiași sumă: 170.144,60 lei – 37.149 euro.� Cele două proiecte au același consultant: S.C. ROMCOM INVEST S.R.L.I. EG 2 - Beneficiarul trebuie să dovedească 
viabilitatea investiției1. Activitatea propusă de S.C. GREEN PRODUCTION GROUP S.R.L. constă în producția de tâmplărie din lemn masiv, dulgherie și sculptură în lemn
Pentru desfășurarea acestei activități, se propune achiziționarea următoarelor echipamente: Activitatea de tâmplărie:- Mașină de furniruit canturi curbe,- Mașină de tuns 
furnir,- Ferăstrău circular,- Cabină presurizată de vopsit,- Mașină de prelucrat 4 fețe,- Mașină de calibrat/șlefuit cu 2 benzi 2 motoare,- Mașină normală de frezat cu arbore 
înclinabil,- Centru de prelucrare CNC Titanium.Activitatea de dulgherie și sculptură- Set freză de îmbinat,- Set rindea,- Șlefuitor orbital,- Fierăstrău circular de retezat,- 
Mașină de găurit și înșurubat,- Set freză de sus portabilă.Spațiul care face obiectul investiției este reprezentat de suprafața de 400 mp situată la etajul 2 al corpului C2, al 
imobilului din Tileagd, str. Plopilor, nr. 640, jud. Bihor. Asupra acestui spațiu, solicitantul are drept de folosință, conform Contractului de Comodat nr. 2694/14.09.2012. 
Astfel, având în vedere că:- activitatea propusă (tâmplărie) necesită o cale de acces rezonabilă pentru utilarea spațiului cu echipamente specifice, precum și pentru 
manevrarea materiei prime și a produsului finit, iar în cadrul Memoriu Justificativ nu s-au adus precizări referitoare la acest aspect (se va lua în considerare și faptul că 
spațiul se află la etajul 2 al unui imobil),- nu au fost prezentate informații cu privire la modalitatea și spatiul necesar pentru depozitarea materiei prime și a produsului finit,- 
nu se aduc detalii referitoare la posibilitatea manevrării produsului finit, respectiv încărcarea și expedierea acestuia, având în vedere că spațiul este amplasat la etajul 2 al 
imobiluluinu se demonstrează viabilitatea investitiei propuse prin proiect.2. Conform ofertelor BIESSE, atașate Dosarului Cererii de Finanțare, echipamentele specifice 
activității de tâmplărie necesită montaj. Astfel la fiecare dintre acestea se specifică: „Montaj și PIF executat gratuit”, în condițiile în care investiția propusă este fără 
construcții-montaj și s-a atașat Memoriu Justificativ și nu Studiu de Fezabilitate 3 Activitatea propusă prin proiect este reprezentată de tâmplărie și dulgherie + sculptură Î
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200 312 M 01 12 6 05 00537 2012 9 25 ACHIZITIE DE UTILAJE LA 
NICODIN AURINA NICODIN AURINA BIHOR

Comuna/Oras 
TARCAIA Sat 
TOTORENI

- - - - - - - - - - 63.615 0 44.530 0 19.085 28.298.653

La punctul EG2 -avand in vedere neeligibilitatea proiectului viabilitatea economica nu se justifica;Totodata avand in vedere precizarile din Memoriul justificativ cap. 4, rezulta 
ca activitatea propusa este dependenta de terti. Astfel, utilajele propuse a se achizitiona prin proiect (incarcator frontal cu brat telescopic si placa vibrocompactoare)sunt 
insuficiente pentru desfasurarea activitatii propuse conform codului CAEN 4312; La punctul EG3 -s-a bifat cu ''NU'' dar solicitantul nu a depus Declaratia pe propria 
raspundere a solicitantului cu privire la neincadrarea in categoria ''firma in dificultate'' La punctul EG7 - cofinantarea este asigurata prin extras de cont, emis de BANCA 
COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA, iar banii necesari cofinantarii provin de la NICODIN AVRAM IONUT, acesta fiind la randul lui solicitant pe M312 in 
aceeasi sesiune. Avand in vedere neeligibilitatea proiectului, viabilitatea economica nu se justifica; La punctul 4.2 - s-a bifat cu ''da'' deoarece ''serviciile'', se regasesc in 
baza de date preturi, dar nu au fost atasate extrase de catre solicitant si nici nu a depus oferta de pret conforma.S-a printat extras relevant pentru servicii si s-a atasat la 
prezenta fisa. In urma verificarii dosarelor Cererilor de finantare, s-au constatat urmatoarele elemente comune cu un alt solicitant, respectiv NICODIN VALENTIN ALIN nr. 
de inregistrare F312M011260500575- acelasi sediu social, comuna Tarcaia, sat Totoreni nr. 24, jud. Bihor;- acelasi amplasament al investitiei propuse prin proiect,comuna 
Tarcaia, sat Totoreni nr. 24, jud. Bihor;- NICODIN VALENTIN ALIN(presupus fiu) ii da prin Contractul de comodat nr. 2043/19.09.2012, terenul necesar parcarii utilajelor 
propuse prin proiect; Totodata, in urma verificarii dosarelor Cererilor de finantare ale urmatorilor solicitanti:- NICODIN AURINA, nr.intregistrare CF: 
F312M011260500537/25.09.2012;- NICODIN AVRAM IONUT,nr. intregistrare CF: F312M011260500543/26.09.2012, - NICODIN VALENTIN ALIN, nr. intregistrare CF: 
F312M011260500575/27.09.2012; s-au constatat urmatoarele elemente comune: - elaboratorii memoriilor justificative sunt aceeasi pentru cele trei cereri de finantare; - 
echipamentele propuse prin proiect sunt complementare astfel incat, pot forma un flux tehnologic complet: NICODIN AURINA isi propune achizitia de utilaje conform 
codului CAEN 4312 ''Lucrari de pregatire a terenului'' iar NICODIN VALENTIN ALIN si NICODIN AVRAM IONUT isi propun achizitia de utilaje conform codului CAEN 
2361:''Fabricarea produselor din beton''. Totodata, s-a constatat ca solicitantul NICODIN VALENTIN ALIN conform verificarilor in RECOM este si asociat unic al firmei S.C. 
MITEROM S.R.L. cu acelasi sediu social propus prin proiect si cu cod CAEN principal de activitate: 7732 -''Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente 
pentru constructii''. - extrasele ce cont bancar ale celor trei solicitanti emise de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA, sunt emise in aceeasi data 
(24.09.2012) astfel: - BADEA VLADIMIR C-TIN vireaza suma necesara cofinantarii la ora 15.19 catre NICODIN VALENTIN ALIN (solicitant M312); - NICODIN VALENTIN 
ALIN (solicitant M312) vireaza aceeasi suma catre NICODIN AVRAM IONUT(solicitant M312)la ora 15.22, iar - NICODIN AVRAM IONUT (solicitant M312) vireaza suma 
necesara cofinantarii la ora 15.19 catre NICODIN AURINA (solicitant M312) la ora 15.27. Astfel, exista suspiciunea de lipsa confinantarii necesara pentru implementarea 
proiectelor. Pentru EG2 -avand in vedere neeligibilitatea proiectului viabilitatea economica nu se justifica;Totodata avand in vedere precizarile din Memoriul justificativ cap. 
4, rezulta ca activitatea propusa este dependenta de terti, astfel utilajele propuse a se achizitiona (incarcator frontal cu brat telescopic si placa vibrocompactoare)sunt 
insuficiente pentru desfasurarea activitatii propuse conform codului CAEN 4312; Pentru EG3 -s-a bifat cu ''NU'' deoarece solicitantul nu a depus ''Declaratia pe propria 
raspundere a solicitantului cu privire la neincadrarea in categoria ''firma in dificultate''''; Pentru EG7 - cofinantarea este asigurata prin extras de cont, emis de BANCA 
COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA, iar banii necesari cofinantarii provin de la NICODIN AVRAM IONUT, acesta fiind la randul lui solicitant pe M312.La 
punctul 4.2 - s-a bifat cu ''da'' deoarece ''serviciile'', se regasesc in baza de date preturi, dar nu au fost atasate extrase de catre solicitant si nici nu a depus oferta de pret 
conforma.S-a printat extras relevant pentru servicii si s-a atasat la prezenta fisa. In urma verificarii dosarelor Cererilor de finantare, s-au constatat urmatoarele elemente 
comune cu un alt solicitant, respectiv NICODIN VALENTIN ALIN nr. de inregistrare F312M011260500575- acelasi sediu social, comuna Tarcaia, sat Totoreni nr. 24, jud. 
Bihor;- acelasi amplasament al investitiei propuse prin proiect,comuna Tarcaia, sat Totoreni nr. 24, jud. Bihor;- NICODIN VALENTIN ALIN(presupus fiu) ii da prin 
Contractul de comodat nr. 2043/19.09.2012, terenul necesar parcarii utilajelor propuse prin proiect; Totodata, in urma verificarii dosarelor Cererilor de finantare ale 
urmatorilor solicitanti:- NICODIN AURINA, nr.intregistrare CF: F312M011260500537/25.09.2012;- NICODIN AVRAM IONUT,nr. intregistrare CF: 
F312M011260500543/26.09.2012, - NICODIN VALENTIN ALIN, nr. intregistrare CF: F312M011260500575/27.09.2012; s-au constatat urmatoarele elemente comune: - 
elaboratorii memoriilor justificative sunt aceeasi pentru cele trei cereri de finantare; - echipamentele propuse prin proiect sunt complementare astfel incat, pot forma un flux 
tehnologic complet: NICODIN AURINA isi propune achizitia de utilaje conform codului CAEN 4312 ''Lucrari de pregatire a terenului'' iar NICODIN VALENTIN ALIN si 
NICODIN AVRAM IONUT isi propun achizitia de utilaje conform codului CAEN 2361:''Fabricarea produselor din beton''. Totodata, s-a constatat ca solicitantul NICODIN 
VALENTIN ALIN conform verificarilor in RECOM este si asociat unic al firmei S.C. MITEROM S.R.L. cu acelasi sediu social propus prin proiect si cu cod CAEN principal 
de activitate: 7732 -''Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii''. - extrasele ce cont bancar ale celor trei solicitanti emise de BANCA 
COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA sunt emise in aceeasi data (24 09 2012) astfel: - BADEA VLADIMIR C-TIN vireaza suma necesara cofinantarii la or

201 312 M 01 12 6 05 00543 2012 9 25 ACHIZITIE DE UTILAJE LA 
NICODIN AVRAM IONUT

NICODIN AVRAM 
IONUT BIHOR

Comuna/Oras 
TARCAIA Sat 
TOTORENI

- - - - - - - - - - 234.500 0 199.325 0 35.175 28.497.978

Pentru EG2 -avand in vedere neeligibilitatea proiectului viabilitatea economica nu se justifica;Avand in vedere precizarile din Memoriul justificativ, nu rezulta spatiul necesar 
pentru depozitarea materiei prime (ciment, aditivi, etc) precum si spatiul de depozitare a produselor obtinute (pavaje, borduri, etc). Nu reiese nici accesul la utilitatile si 
infrastructura necesara pentru buna desfasurarea a procesului de productie. Din Contractul de comodat nu reiese suprafata exacta de care solicitantul poate dispune pentru 
amplasarea utilajelor; lipsesc schitele de amplasament a echipamentelor.Din analizarea Memoriului justificativ si a ofertelor depuse la dosar aferente utilajelor propuse a se 
achizitiona (statie betoane mobila si vibropresa mobila) rezulta ca sunt necesare constructii montaj pentru functionare; Datorita acestui fapt solicitantul trebuia sa 
intocmeasca un Studiu de fezabilitate. Ofertele prezentate sunt identice cu cele prezentate in cadrul unei alte cereri de finantare depusa in aceeasi sesiune respectiv, 
NICODIN AVRAM IONUT. Totodata si elaboratorii memoriilor justificative sunt aceeasi pentru cele doua cereri de finantare care au de asemeni pasaje intregi cu text ident
Pentru EG3 - solicitantul nu a depus ''Declaratia pe propria raspundere a solicitantului cu privire la neincadrarea in categoria ''firma in dificultate''''; Pentru EG6 -s-a bifat cu 
''NU'' deoarece din Contractul de comodat nr. 1756/08.08.2012, nu reiese suprafata exacta a terenului necesar desfasurarii procesului de productie propus prin proiect; 
Pentru EG7 - cofinantarea este asigurata prin extras de cont, emis de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA, iar banii necesari cofinantarii provin de la 
NICODIN VALENTIN ALIN, acesta fiind la randul lui solicitant pe M312. Avand in vedere neeligibilitatea proiectului viabilitatea economica nu se justifica; La punctul 3.1 s-a 
bifat cu ''NU'' deoarece din analizarea Memoriului justificativ si a ofertelor depuse la dosar aferente utilajelor propuse a se achizitiona (statie betoane mobila si vibropresa 
mobila) rezulta ca sunt necesare constructii montaj pentru functionare; Datorita acestui fapt solicitantul trebuia sa intocmeasca un Studiu de fezabilitate si sa includa 
montajul aferent acestor utilaje in linia corespunzatoare Bugetului indicativ, respectiv linia 4.2 - ''montaj utilaj tehnologic''. La punctul 4.2 - s-a bifat cu ''da''deoarece 
''serviciile'', se regasesc in baza de date preturi, dar nu au fost atasate extrase de catre solicitant si nici nu a depus oferta de pret conforma.S-a printat extras relevant pentru 
servicii si s-a atasat la prezenta fisa. In urma verificarii dosarelor Cererilor de finantare ale urmatorilor solicitanti:- NICODIN AVRAM IONUT,nr. intregistrare CF: 
F312M011260500543/26.09.2012, - NICODIN VALENTIN ALIN, nr. intregistrare CF: F312M011260500575/27.09.2012;- NICODIN AURINA, nr.intregistrare CF: 
F312M011260500537/25.09.2012; s-au constatat urmatoarele elemente comune: - elaboratorii memoriilor justificative sunt aceeasi pentru cele trei cereri de finantare; - 
echipamentele propuse prin proiect sunt complementare astfel incat, pot forma un flux tehnologic complet: NICODIN AURINA isi propune achizitia de utilaje conform 
codului CAEN 4312 ''Lucrari de pregatire a terenului'' iar NICODIN VALENTIN ALIN si NICODIN AVRAM IONUT isi propun achizitia de utilaje conform codului CAEN 
2361:''Fabricarea produselor din beton''. Totodata, s-a constatat ca solicitantul NICODIN VALENTIN ALIN conform verificarilor in RECOM este si asociat unic al firmei S.C. 
MITEROM S.R.L. cu acelasi sediu social propus prin proiect si cu cod CAEN principal de activitate: 7732 -''Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente 
pentru constructii''. - extrasele ce cont bancar ale celor trei solicitanti emise de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA, sunt emise in aceeasi data 
(24.09.2012) astfel: - BADEA VLADIMIR C-TIN vireaza suma necesara cofinantarii la ora 15.19 catre NICODIN VALENTIN ALIN (solicitant M312); - NICODIN VALENTIN 
ALIN (solicitant M312) vireaza aceeasi suma catre NICODIN AVRAM IONUT(solicitant M312)la ora 15.22, iar - NICODIN AVRAM IONUT (solicitant M312) vireaza suma 
necesara cofinantarii la ora 15.19 catre NICODIN AURINA (solicitant M312) la ora 15.27. Astfel, exista suspiciunea de lipsa confinantarii necesara pentru implementarea 
proiectelor. Pentru EG2 -avand in vedere neeligibilitatea proiectului viabilitatea economica nu se justifica;Avand in vedere precizarile din Memoriul justificativ, nu rezulta 
spatiul necesar pentru depozitarea materiei prime (ciment, aditivi, etc) precum si spatiul de depozitare a produselor obtinute (pavaje, borduri, etc). Nu reiese nici accesul la 
utilitatile si infrastructura necesara pentru buna desfasurarea a procesului de productie. Din Contractul de comodat nu reiese suprafata exacta de care solicitantul poate 
dispune pentru amplasarea utilajelor; lipsesc schitele de amplasament a echipamentelor.Din analizarea Memoriului justificativ si a ofertelor depuse la dosar aferente utilaje
propuse a se achizitiona (statie betoane mobila si vibropresa mobila) rezulta ca sunt necesare constructii montaj pentru functionare; Datorita acestui fapt solicitantul trebuia 
sa intocmeasca un Studiu de fezabilitate. Ofertele prezentate sunt identice cu cele prezentate in cadrul unei alte cereri de finantare depusa in aceeasi sesiune respectiv, 
NICODIN AVRAM IONUT. Totodata si elaboratorii memoriilor justificative sunt aceeasi pentru cele doua cereri de finantare care au de asemeni pasaje intregi cu text ident
Pentru EG3 -s-a bifat cu ''NU'' dar, solicitantul nu a depus ''Declaratia pe propria raspundere a solicitantului cu privire la neincadrarea in categoria ''firma in dificultate''''; 
Pentru EG6 -s-a bifat cu ''NU'' deoarece din Contractul de comodat nr. 1756/08.08.2012, nu reiese suprafata exacta a terenului necesar desfasurarii procesului de productie 
propus prin proiect; Pentru EG7 - cofinantarea este asigurata prin extras de cont, emis de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA, iar banii necesari 
cofinantarii provin de la NICODIN VALENTIN ALIN, acesta fiind la randul lui solicitant pe M312.La punctul 3.1 s-a bifat cu ''NU'' deoarece din analizarea Memoriului 
justificativ si a ofertelor depuse la dosar aferente utilajelor propuse a se achizitiona (statie betoane mobila si vibropresa mobila) rezulta ca sunt necesare constructii montaj 
pentru functionare; Datorita acestui fapt solicitantul trebuia sa intocmeasca un Studiu de fezabilitate si sa includa montajul aferent acestor utilaje in linia corespunzatoa
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202 312 M 01 12 6 05 00541 2012 9 25

ACHIZIŢIE DE UTILAJE 
PENTRU PRESTĂRI SERVICII 

LA MUNTEAN ANDREAS 
MICHAEL IN LOCALITATEA 
PALOTA, JUDEŢUL BIHOR

MUNTEAN 
ANDREAS 
MICHAEL

- - - - - - - - - - 178.500 0 124.950 0 53.550 28.622.928

La puctul 1.1 s-a bifat cu NU deoarece in urma verificarilor s-au constatat urmatoarele : Ca urmare a verificarilor pe site-ul RECOM s-a constatat ca domnul Muntean 
Andreas Michael este actionar majoritar impreuna cu alte persoane in cadrul societatii comerciale CEREAL FEED SRL. De asemenea solicitantul se regaseste in baza 
RECOM ca actionar unic la SC STAR RETRO SRL, care are ca obiect de activitate secundar codul CAEN - 0162 Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor, cod CAEN 
pentru care se solicita finantare prin prezentul proiect.Mentionez ca in urma verificarilor in baza de date PROIECTE FEADR, societatea comerciala CEREAL FEED SRL, se 
regaseste cu un proiect depus in anul 2010 pe M123, proiect ce este contractat. De asemenea unul din asociatii din cadrul aceleasi firme SC CEREAL FEED SRL, 
respectiv domnul SIME PAZURIC LUCIAN PAUL, a depus un proiect in aceeasi sesiune pe masura 312, inregistrat la OJPDRP Bihor cu numarul F312M011260500539. 
Proiectul depus de domnul SIME PAZURIC LUCIAN PAUL, are acelasi titlu, are acelasi comodant al spatiului, solicita finantare pentru acelasi tip de activitate si isi propune 
sa achizitioneze acelasi tip de utilaje.In fapt aceste doua proiecte sunt identice, difera doar numele solicitantilor. De asemenea am costatat ca in Declaratia privind 
incadrarea in categoria microintreprinderilor solicitantul nu a bifat corect statutul,luand in considerare partile sociale pe care le detine in societatile comerciale mai sus 
mentionate, parti sociale ce ii confera statutul de actionar majoritar in acestea. La punctul 1.5 am bifat cu NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de finantare in cadrul 
aceleiasi masuri. La punctul 1.6 s-a bifat cu DA intrucat solicitantul a depus Declaratia pe propria raspundere ca va deschide un punct de lucru in spatiul rural cu codurile 
CAEN pentru care solicita finantare. La punctul EG1 s-a bifat cu NU,intrucat in urma verificarilor documentelor de proprietate/folosinta depuse de solicitant s-a constatat ca 
respectivul contract de comodat cu numarul de inregistrare 2269 din data de 02.05.2011,auentificat cu nr.369/18.05.2011 are ca drept de folosinta o perioada 
nedeterminata.Conform precizarilor din Ghidul solicitantului, solicitantul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze invest
sau dreptul de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani. La punctul EG2 s-a bifat cu NU deoarece in Anexele C sunt prevazute venituri si din activitati aferente codului 
CAEN 0161 (distribuirea dejectiilor lichide pe terenurile agricole pentru a fi folosite ca si ingrasamant natural- Memoriul justificativ pagina 25).Utilajele propuse a fi 
achizitionate , respectiv tractor si vidanja cu dispozitiv de imprastiere se refera la activitati specifice codului CAEN 0161-Activitati auxiliare pentru productia vegetala. La 
EG3 s-a bifat cu NU deorece solicitantul nu a depus Declaratia pe propria raspundere a solicitantului cu privire la neincadrarea in categoria firma in dificultate. La punctul 
EG6 s-a bifat cu NU conform motivarii pentru punctul EG1. S-a bifat NU deoarece in Memoriul justificativ si in Anexele C sunt prevazute activitati conform codului CAEN 
0161, respectiv distribuirea dejectiilor lichide pe terenurile agricole pentru a fi folosite ca si ingrasamant natural .Utilajele propuse a fi achizitionate , respectiv tractor si 
vidanja cu dispozitiv de imprastiere se refera la activitati specifice codului CAEN 0161-Activitati auxiliare pentru productia vegetala.Având în vedere neeligibilitatea 
investiţiei, viabilitatea acesteia nu se justifică. La punctul 4.2 s-a bifat cu DA pentru servicii deoarece am atasat extras din baza de date. Avand in vedere observatiile de mai 
sus, respectiv faptul ca domnul Muntean Andreas Michael a depus un proiect identic cu domnul Sime Pazuric Lucian Paul si faptul ca nu a declarat corect situatiile in fapt, 
se considera incercarea de creare de conditii artificiale.Mentionez ca in urma verificarilor efectuate in baza Proiecte FEADR,am constatat ca domnul Muntean Andreas 
Michael beneficiaza de sprijin financiar pe M123 pentru SC CEREAL FEED SRL, a carui actionar majoritar este impreuna cu alte patru persoane fizice.Totodata asociatii 
domnului Muntean Andreas Michael prin societatile comerciale in care acestia sunt actionari, beneficiaza de sprijin financiar pe diverse masuri- SC NUTRIPUI SRL- M121, 
SC NUTRIENTUL SA pe M142,Mumtean Monica Cristina(fosta Pazuric)-Atelierul mestesugaresc broderie croitorie in localitatea Palota, judetul Bihor. Au fost atasate print 
screen-uri din baza de date. Ca urmare a verificarilor pe site-ul RECOM s-a constatat ca domnul Muntean Andreas Michael este actionar majoritar impreuna cu alte 
persoane in cadrul societatii comerciale CEREAL FEED SRL. De asemenea solicitantul se regaseste in baza RECOM ca actionar unic la societatea comerciala STAR 
RETRO SRL, care are ca obiect de activitate secundar codul CAEN 0162 - Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor, cod CAEN pentru care se solicita finantare prin 
prezentul proiect. Mentionez ca in urma verificarilor in baza de date PROIECTE FEADR, societatea comerciala CEREAL FEED SRL, se regaseste cu un proiect depus in 
anul 2010 pe M123, proiect ce este contractat. De asemenea unul din asociatii din cadrul aceleasi firme SC CEREAL FEED SRL, respectiv domnul SIME PAZURIC 
LUCIAN PAUL, a depus un proiect in aceeasi sesiune pe masura 312, inregistrat la OJPDRP Bihor cu numarul F312M011260500539. Proiectul depus de domnul SIME 
PAZURIC LUCIAN PAUL, are acelasi titlu, are acelasi comodant al spatiului, solicita finantare pentru acelasi tip de activitate si isi propune sa achizitioneze acelasi tip de 
utilaje.In fapt aceste doua proiecte sunt identice, difera doar numele solicitantilor. De asemenea am constatat ca in Declaratia privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor solicitantul nu a bifat corect statutul,luand in considerare partile sociale pe care le detine in societatile comerciale mai sus mentionate, parti sociale ce ii 
confera statutul de actionar majoritar in acestea. In Memoriul justificativ si in Anexele C sunt prevazute activitati conform codului CAEN 0161, respectiv distribuirea 
dejectiilor lichide pe terenurile agricole pentru a fi folosite ca si ingrasamant natural .Utilajele propuse a fi achizitionate , respectiv tractor si vidanja cu dispozitiv de 
imprastiere se refera la activitati specifice codului CAEN 0161-Activitati auxiliare pentru productia vegetala Având în vedere neeligibilitatea investiţiei viabilitatea aceste

203 312 M 01 12 6 05 00540 2012 9 25 ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC 
CONSULT RENT SRL

SC CONSULT 
RENT SRL BIHOR

Comuna/Oras 
DOBRESTI Sat 

HIDISEL
- - - - - - - - - - 85.924 0 60.146 0 25.778 28.683.074

Conform fluxului tehnologic descris rezulta ca sunt prevazute activitati specifice altor clase CAEN( realizarea de fundatii 4399, spargere tarimitare beton 4311, nivelarea 
grosiera a drumurilor 4211) EG 1 Proiectul nu respecta obiectivul masurii 312 - crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestata de catre 
microintreprinderi.Devizele investitiei nu sunt insusite de elaboratorul MJ.EG 2 Ipotezele de calcul a viabilitatii economice nu sunt sustenabile deoarece sunt prevazute 
activitati in afara CAEN 4312, iar activitatea prin proiect nu este plasata integral in spatiul rural. Cheltuielile pentru componentele optionale ale buldoexcavatorului (cupa 
malaxor, lama de zapada,tocator de crengi)au fost trecute in Bugetul indicativ si planul financiar la cheltuieli neeligibile,la anexa 2 aceste cheltuieli sunt trecute pe eligibil. 
Lipsesc devizele financiare pentru cap. 3 cu detalierea costurilor de consultanta. Nu sunt atasate oferte pentru servicii si nici extrase din baza de date cu preturi de referinta. 
Din acest motiv nu este posibila verificarea rezonabilitatii preturilor la servicii.

204 312 M 01 12 6 05 00539 2012 9 25

ACHIZIŢIE DE UTILAJE 
PENTRU PRESTĂRI SERVICII 

LA SIME PAZURIC LUCIAN 
PAUL IN LOCALITATEA 

PALOTA, JUDEŢUL BIHOR

SIME PAZURIC 
LUCIAN PAUL BIHOR

Comuna/Oras 
SANTANDREI Sat 

PALOTA
- - - - - - - - - - 178.500 0 124.950 0 53.550 28.808.024

La puctul 1.1 s-a bifat cu NU deoarece in urma verificarilor s-au constatat urmatoarele : Ca urmare a verificarilor pe site-ul RECOM s-a constatat ca domnul SIME PAZUR
LUCIAN PAUL este actionar majoritar impreuna cu alte persoane in cadrul societatii comerciale CEREAL FEED SRL. De asemenea solicitantul se regaseste in baza 
RECOM ca actionar unic la societatea comerciala PIG REPRO, care are ca obiect de activitate secundar codul CAEN 0162 - Activitati auxiliare pentru cresterea animalelor 
( cod CAEN pentru care se solicita finantare prin prezentul proiect), precum si actionar majoritar in SC NUTRIDIAL SRL care de asemenea se regaseste cu acelasi cod 
CAEN 0162. Mentionez ca in urma verificarilor in baza de date PROIECTE FEADR, societatea comerciala CEREAL FEED SRL, se regaseste cu un proiect depus in anul 
2010 pe M123, proiect ce este contractat. De asemenea unul din asociatii din cadrul aceleasi firme SC CEREAL FEED SRL, respectiv domnul MUNTEAN ANDREAS 
MICHAEL, a depus un proiect in aceeasi sesiune pe masura 312, inregistrat la OJPDRP Bihor cu numarul F312M011260500541. Proiectul depus de domnul MUNTEAN 
ANDREAS MICHAEL, are acelasi titlu, are acelasi comodant al spatiului, solicita finantare pentru acelasi tip de activitate si isi propune sa achizitioneze acelasi tip de 
utilaje.In fapt aceste doua proiecte sunt identice, difera doar numele solicitantilor. De asemenea am connstatat ca in Declaratia privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor solicitantul nu a bifat corect statutul,luand in considerare partile sociale pe care le detine in societatile comerciale mai sus mentionate, parti sociale ce ii 
confera statutul de actionar majoritar in acestea. La punctul 1.5 am bifat cu NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de finantare in cadrul aceleiasi masuri. La punctul 
1.6 s-a bifat cu NU intrucat solicitantul nu a depus Declaratia pe propria raspundere ca va deschide un punct de lucru in spatiul rural cu codurile CAEN pentru care solicita 
finantare. La punctul EG1 s-a bifat cu NU,intrucat in urma verificarilor documentelor de proprietate/folosinta depuse de solicitant s-a constatat ca respectivul contract de 
comodat cu numarul de inregistrare 2268 din data de 02.05.2011,autentificat cu nr.368/18.05.2011 are ca drept de folosinta o perioada nedeterminata.Conform precizarilor 
din Ghidul solicitantului, solicitantul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o 
perioada de cel putin 10 ani.Comodantul este societatea comerciala SC Nutrientul S.A. reprezentanta de domnul Pazuric Iosif in calitate de director general si care de altfel 
este unul din asociatii domnului SIME PAZURIC LUCIAN PAUL in SC Cereal Feed SRL.Mentionez ca aceeasi societate are un contract de comodat si cu domnul 
MUNTEAN ANDREAS MICHAEL, care asa cum am mai precizat a depus proiect pe M312 in aceeasi sesiune. La punctul EG2 s-a bifat cu NU deoarece in Anexele C sunt 
prevazute venituri si din activitati aferente codului CAEN 0161 (distribuirea dejectiilor lichide pe terenurile agricole pentru a fi folosite ca si ingrasamant natural- Memoriul 
justificativ pagina 25).Utilajele propuse a fi achizitionate , respectiv tractor si vidanja cu dispozitiv de imprastiere se refera la activitati specifice codului CAEN 0161-Activitati 
auxiliare pentru productia vegetala. La punctul EG3 s-a bifat cu NU deorece solicitantul nu a atasat la dosar Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului cu privire la 
neincadrarea in categoria firma in dificultate. La punctul EG6 s-a bifat cu NU conform motivarii pentru punctul EG1. S-a bifat NU deoarece in Memoriul justificativ si in 
Anexele C sunt prevazute activitati conform codului CAEN 0161, respectiv distribuirea dejectiilor lichide pe terenurile agricole pentru a fi folosite ca si ingrasamant natural 
.Utilajele propuse a fi achizitionate , respectiv tractor si vidanja cu dispozitiv de imprastiere se refera la activitati specifice codului CAEN 0161-Activitati auxiliare pentru 
productia vegetala.Având în vedere neeligibilitatea investiţiei, viabilitatea acesteia nu se justifică. La punctul 4.2 pentru servicii s-a bifat cu DA intrucat am atasat extras din 
baza de date pentru servicii de consultanta. Avand in vedere observatiile de mai sus, respectiv faptul ca domnul Sime Pazuric Lucian Paul a depus un proiect identic cu 
domnul Muntean Andreas Michael si faptul ca nu a declarat corect situatiile in fapt, se considera incercarea de creare de conditii artificiale.Mentionez ca in urma verificarilor 
efectuate in baza Proiecte FEADR,am constatat ca domnul Sime Pazuric Lucian Paul beneficiaza de sprijin financiar pe M123 pentru SC CEREAL FEED SRL, a carui 
actionar majoritar este impreuna cu alte patru persoane fizice.Totodata asociatii domnului Sime Pazuric Lucian Paul prin societatile comerciale in care acestia sunt 
actionari, beneficiaza de sprijin financiar pe diverse masuri- SC NUTRIPUI SRL- M121, SC NUTRIENTUL SA pe M142,Mumtean Monica Cristina(fosta Pazuric)-Atelierul 
mestesugaresc broderie croitorie in localitatea Palota, judetul Bihor. Au fost atasate print screen-uri din baza de date. Ca urmare a verificarilor pe site-ul RECOM s-a 
constatat ca domnul SIME PAZURIC LUCIAN PAUL este actionar majoritar impreuna cu alte persoane in cadrul societatii comerciale CEREAL FEED SRL .De asemenea 
solicitantul se regaseste in baza RECOM ca actionar unic la societatea comerciala PIG REPRO, care are ca obiect de activitate secundar codul CAEN 0162 - Activitati 
auxiliare pentru cresterea animalelor ( cod CAEN pentru care se solicita finantare prin prezentul proiect), precum si actionar majoritar in SC NUTRIDIAL SRL care de 
asemenea se regaseste cu acelasi cod CAEN 0162.Mentionez ca in urma verificarilor in baza de date PROIECTE FEADR, societatea comerciala CEREAL FEED SRL, se 
regaseste cu un proiect depus in anul 2010 pe M123, proiect ce este contractat. De asemenea unul din asociatii din cadrul aceleasi firme SC CEREAL FEED SRL, 
respectiv domnul MUNTEAN ANDREAS MICHAEL, a depus un proiect in aceeasi sesiune pe masura 312, inregistrat la OJPDRP Bihor cu numarul F312M011260500541. 
Proiectul depus de domnul SIME PAZURIC LUCIAN PAUL, are acelasi titlu, are acelasi comodant al spatiului, solicita finantare pentru acelasi tip de activitate si isi propune 
sa achizitioneze acelasi tip de utilaje In fapt aceste doua proiecte sunt identice difera doar numele solicitantilor De asemenea am constatat ca in Declaratia privi
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205 312 M 01 12 6 05 00535 2012 9 25
ACHIZITIE DE UTILAJE LA 
TRANSPAS CONSTRUCTII 

SRL

TRANSPAS 
CONSTRUCTII 

SRL
BIHOR

Comuna/Oras 
CAMPANI Sat 
SIGHISTEL

- - - - - - - - - - 130.940 0 91.658 0 39.282 28.899.682

1.1 -solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili, deoarece conform verificarilor in serviciu RECOM, asociatul unic al solicitantului SC. Transpas Constructii SRL
fost gasit ca asociat cu cota de participare de 50% in firma TRANSPAS SRL, care are ca activitate secundara, lucrari de pregatire a terenului-cod CAEN: 4312,ceea ce 
contravine cu declaratia din doc. 11.3-Anexa nr. 4.1 ,, intreprindere autonoma ,, 1.1-solicitantul nu apartine cat.de beneficiari eligibili-conform verificarilor in serviciul 
RECOM ,solicitantul care are asociat unic persoana fizica se regaseste si ca asociat la o alta societate cu cata de 50% . Codul CAEN pentru care se solicita finantare se 
regaseste la ambele societati,solicitantul a declarat conform doc.11.3-Anexa 4.1 ,,intreprindere autonoma,, EG1: Solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili, 
deoarece conform verificarilor in serviciu RECOM, asociatul unic al solicitantului SC. Transpas Constructii SRL a fost gasit ca asociat cu cota de participare de 50% in firma 
TRANSPAS SRL, care are ca activitate secundara, lucrari de pregatire a terenului-cod CAEN: 4312,ceea ce contravine cu declaratia din doc. 11.3-Anexa nr. 4.1 ,, 
intreprindere autonoma ,,. Solicitantul considerand achizitionarea autobasculantei cheltuiala eligibila, nu a refacut bugetul indicativ si devizele obiectelor. Deoarece 
achizitionarea autobasculantei prin activitatea finantata prin proiect este cheltuiala neeligibila, s-a revizuit bugetul indicativ prin evidentierea ca si cheltuiala neeligibila a 
autobasculantei in suma de 55.990 Euro si a cheltuielilor de consultanta aferente acesteia in suma de 2.223 Euro, micsorandu-se astfel valoarea eligibila a proiectului de la 
130.940 Euro la 72.727 Euro si valoarea ajutorului public nerambursabil de la 91.658 Euro la 50.908 Euro. Solicitantul considerand achizitionarea autobasculantei cheltuiala 
eligibila, nu a refacut bugetul indicativ si devizele obiectelor. Deoarece achizitionarea autobasculantei prin activitatea finantata prin proiect este cheltuiala neeligibila, s-a 
revizuit bugetul indicativ prin evidentierea ca si cheltuiala neeligibila a autobasculantei in suma de 55.990 Euro si a cheltuielilor de consultanta aferente acesteia in suma de 
2.223 Euro, micsorandu-se astfel valoarea eligibila a proiectului de la 130.940 Euro la 72.727 Euro si valoarea ajutorului public nerambursabil de la 91.658 Euro la 50.908 
Euro. 3.1 ; 3.3 -s-a solicitat revizuirea Bugetului indicativ cu evidentierea cheltuielilor neeligibile,solicitantul nu a revizuit bugetul ,s-a diminuat valoarea eligibila cu suma 
cheltuielilor reprezentand autobasculanta si consultanta aferenta. Solicitantul a prezentat 3 oferte de pret pentru bunuri si o oferta de pret pentru servicii. Solicitantul 
considerand achizitionarea autobasculantei cheltuiala eligibila, nu a refacut bugetul indicativ si devizele obiectelor. Deoarece achizitionarea autobasculantei prin activitatea 
finantata prin proiect este cheltuiala neeligibila, s-a revizuit bugetul indicativ prin evidentierea ca si cheltuiala neeligibila a autobasculantei in suma de 55.990 Euro si a 
cheltuielilor de consultanta aferente acesteia in suma de 2.223 Euro, micsorandu-se astfel valoarea eligibila a proiectului de la 130.940 Euro la 72.727 Euro si valoarea 
ajutorului public nerambursabil de la 91.658 Euro la 50.908 Euro. 5.1-s-a revizuit conform diminuarii cheltuielilor eligibile din Bugetul indicativ Solicitantul nu apartine 
categoriei beneficiarilor eligibili, deoarece conform verificarilor in serviciu RECOM, asociatul unic al solicitantului SC. Transpas Constructii SRL a fost gasit ca asociat cu 
cota de participare de 50% in firma TRANSPAS SRL, care are ca activitate secundara, lucrari de pregatire a terenului-cod CAEN: 4312,ceea ce contravine cu declaratia din 
doc. 11.3-Anexa nr. 4.1 ,, intreprindere autonoma ,,. Solicitantul nu apartine cat.de beneficiari eligibili-conform verificarilor in serviciul RECOM ,solicitantul care are asociat 
unic persoana fizica se regaseste si ca asociat la o alta societate cu cata de 50% . Codul CAEN pentru care se solicita finantare se regaseste la ambele societati,solicitantul 
a declarat incorect conform doc.11.3-Anexa 4.1 statutul intreprinderii ,,intreprindere autonoma,,

206 312 M 01 12 6 05 00542 2012 9 25 ACHIZITIE DE UTILAJE LA 
TRIPA NICOLETA TRIPA NICOLETA BIHOR

Comuna/Oras 
LAZURI DE BEIUS 

Sat BALENI
- - - - - - - - - - 142.850 0 99.995 0 42.855 28.999.677

Nu se justifica respectarea obiectivului masurii 312si tipul de investitii eligibile de -crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestata de microinteprinderi-in 
conditiile in care potentiali clienti ai beneficiarului sunt autoritati publice locale40%,societati comerciale35% si persoane fizice care reprezinta doar 25%,drept pentru care 
proiectul e neeligibil. EG 1. Devizele nu sunt semnate de elaboratorul MJ. Potentialii clienti ai solicitantului nu se incadreaza in categoria populatiei rurale, fiind identificate 
autoritati publice locale 40% si persoane juridice din afara spatiului rural (Selina - Oradea si Constructii Bihor - Oradea).EG 2. La intocmirea analizei economice solicitantu
folosit date nesustenabile ca urmare a identificarii unor potentiali clienti in afara spatiului rural.

207 312 M 01 12 6 05 00536 2012 9 25

ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU PREGATIREA 

TERENULUI IN LOCALITATEA 
CAMPANI

SC PAN AUTO 
TRANS SRL BIHOR

Comuna/Oras 
CAMPANI Sat 

CAMPANI
- - - - - - - - - - 107.000 0 74.900 0 32.100 29.074.577

EG1, EG2: Achizitionarea autobasculantei nu este considerata cheltuiala eligibila pe codul CAEN: 4312- lucrari de pregatire a terenului, solicitantul nemaiavand alte 
cheltuieli eligibile prevazute in proiect, deasemenea si cheltuielile prevazute pentru consultanta devin neeligibile. EG1; EG2 Achizitia mijlocului de transport prevazut prin 
proiect nefiind considerata cheltuiala eligibila pentru activitatea specificata in MJ-cod CAEN 4312-lucrari de pregatire a terenului,cheltuielile eligibile prevazute in Bugetul 
indicativ devin nule,solicitantul nemaiprevazad si alte investitii prin proiect,proiectul este neeligibil. Achizitia autobasculantei nu este considerata cheltuiala eligibila pentru 
codul CAEN: 4312-lucrari de pregatire a terenului,solicitantul nemaiavand alte cheltuieli eligibile prevazute in proiect, deasemenea si cheltuielile prevazute pentru 
consultanta devin neeligibile. Achizitia mijlocului de transport prevazut prin proiect nefiind considerata cheltuiala eligibila pentru activitatea specificata in MJ-cod CAEN 431
lucrari de pregatire a terenului,cheltuielile eligibile prevazute in Bugetul indicativ devin nule,solicitantul nemaiprevazad si alte investitii prin proiect. Deasemenea si 
cheltuielile prevazute pentru consultanta devin neeligibile Achizitionarea autobasculantei nu este considerata cheltuiala eligibila pe codul CAEN: 4312- lucrari de pregatire a 
terenului, solicitantul nemaiavand alte cheltuieli eligibile prevazute in proiect, deasemenea si cheltuielile prevazute pentru consultanta devin neeligibile. 3.1;3.3; 3.4; 3.6 
Achizitia mijlocului de transport prevazut prin proiect nefiind considerata cheltuiala eligibila pentru activitatea specificata in MJ-cod CAEN 4312-lucrari de pregatire a 
terenului,cheltuielile eligibile prevazute in Bugetul indicativ devin nule,solicitantul nemaiprevazad si alte investitii prin proiect. Deasemenea si cheltuielile prevazute pentru 
consultanta devin neeligibile Solicitantul a prezentat o oferta de pret pentru servicii si 3 oferte de pret pentru bunuri. Achizitionarea autobasculantei nu este considerata 
cheltuiala eligibila pe codul CAEN: 4312- lucrari de pregatire a terenului, solicitantul nemaiavand alte cheltuieli eligibile prevazute in proiect, deasemenea si cheltuielile 
prevazute pentru consultanta devin neeligibile. Achizitia mijlocului de transport prevazut prin proiect nefiind considerata cheltuiala eligibila pentru activitatea specificata in 
MJ-cod CAEN 4312-lucrari de pregatire a terenului,cheltuielile eligibile prevazute in Bugetul indicativ devin nule,solicitantul nemaiprevazad si alte investitii prin proiect. 
Achizitia mijlocului de transport prevazut prin proiect nefiind considerata cheltuiala eligibila pentru activitatea specificata in MJ-cod CAEN 4312-lucrari de pregatire a 
terenului,cheltuielile eligibile prevazute in Bugetul indicativ devin nule,solicitantul nemaiprevazad si alte investitii prin proiect,proiectul este neeligibil.

208 312 M 01 12 6 05 00529 2012 9 25

ÎNFIINŢARE BIROU DE 
PROIECTARE ŞI 

CONSULTANŢĂ ÎN 
CONSTRUCŢII

POPA CLAUDIU-
RAFAEL BIHOR

Comuna/Oras 
DRAGANESTI Sat 

SEBIS
- - - - - - - - - - 24.647 0 17.253 0 7.394 29.091.830

Solicitantul nu a declarat corect statutul -Pop Claudiu Rafael este asociat in RAFAEL CONSTRUCT SRL cota de participare este de 50%, drept pentru care proiectul este 
neeligibil. 1.1 Solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Conform verificarilor efectuate in Recom online rezulta ca statutul solicitantului este de intreprindere 
legata cu SC Rafael Construct SRL, nu autonoma asa cum declara solicitantul. EG 1 In memoriul justificativ nu este descris amplasamentul investitiei. Nu se face nici o 
referire la amenajarea spatiului inchiriat, situatia utilitatilor si a dotarilor la data depunerii CF. Dotarile propuse nu includ mobilier de birou care sa justifice functionarea 
activitatii de proiectare. Conform listei potentialilor clienti rezulta ca proiectul nu vizeaza exclusiv realizarea serviciilor pentru populatia rurala.

209 312 C 01 12 6 05 00530 2012 9 25

INFIINTARE UNITATE DE 
PRODUCTIE CABLURI 

IZOLATE PRIN EXTRUDARE 
PLASTIC

PORTAN 
CAMELIA 
ANCUTA

BIHOR
Comuna/Oras 
NOJORID Sat 

CHISIRID
- - - - - - - - - - 234.000 25.000 198.900 0 35.100 29.290.730

Documentul depus de catre solicitant ”Diploma de licenta eliberata de Universitatea de Vest din Timisoara in profilul Economic, specializarea Economie si gestiunea 
productiei agroalimentare” nu este in conformitate cu cele prevazute in Ghidul Solicitantului, respectiv cu procedura de evaluare nefiind in domeniul proiectului sau domen
management , marketing.In concluzie sa bifat NU la criteriul EG 4din aceasta fisa. Conform “Continutului cadru al Memoriului justificativ pentru beneficiar privat” anexa 
Ghidul solicitantului in cazul Ofertelor trebuie tinut cont de urmatoarele : “In situatie in care valorile bunurilor/servicilor nu se incadreaza sau nu se regasesc in limitele din 
Baza de date de preturi, se vor atasa trei oferta pentru categoriile de bunuri /servicii care depasesc valoarea de 15.000 euro si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii a 
caror valoare este sub 15.000 euro.Beneficiarul are depus numai cate o Oferta pentru Masina de extrudat mase plastice(150.000 euro),Masina de taiat bodven(22.000 
euro)si Stivuitor electric cu incarcare solara (45.000 euro) Avand in vedere ca s-au identificat 2 elemente comune cu alte proiecte ,s-a extins verificarea acestora privind 
crearea de conditii artificiale.In urma analizarii amanuntite dosarelor de Cererilor de finantare au fost gasite legaturi care conduc la : „fractionarea artificiala a investitiei „Se 
constata ca Portan Camelia Ancuta si Portan Laurentiu Gabriel (ambii au depus proiect in acelas sesiune) au domiciliul stabil comun, presupusi ca fiind sot-sotie Din 
Contractul de comodat autentificat Nr.1612/.19.09.2012 reiese ca dl. Portan Laurentiu Gabriel in calitate de comodant preda spre folosinta gratuita lui Portan Camelia 
Ancuta 400 mp teren intravilan situat in loc. Chisirid, nr. 263/F, comuna Nojorid si 50 mp din hala metalica construita pe nr. Topo 240/23. Complementaritatea investitiilor 
propuse ;Ambii solicitanti doresc sa desfasoara activitati pe aceasi piata (piese de schimb pentru autovehicule, producatori de biciclete, alte firme producatoare de obiecte 
sau componente mecanice, producatorii de echipamente electrice sau electronice ....)Activitatea urmeaza sa se desfasoara in aceeasi hala aflata in proprietatea d-lui Portan 
Laurentiu care inchirieaza o parte din aceasta d-nei Portan Camelia.In ambele proiecte se solicita valori apropiate de valoari maxima admisa a sprijinului nerambursabil de 
200.000 euro, (198.900 euro respectiv 199.750 euro)Avand in vedere aceste aspecte rezulta ca desi ar putea functiona si independent , probabilitatea mai mare este ca 
aceste activitati vor fi complementare.In concluzie consideram ca solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati(sprijin) si a obtine astfel un 
avantaj care contravine obiectivelor masurii. Observatii 1 : : Proiectul este neeligibil intrucat nu indeplineste urmatoarele criterii de eligibilitate :1. EG 4 – Beneficiarul sau 
reprezentantul legal trebuie să faca dovada detinerii de aptitudini manageriale /marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta/cursuri de formare 
profesionala absolvite-cel putin nivel de initiere, cursuri de calificare, etc) sau sa le dobandeasca pana la efectuarea ultimei plati Documentul depus de catre solicitant 
”Diploma de licenta eliberata de Universitatea de Vest din Timisoara in profilul Economic, specializarea Economie si gestiunea productiei agroalimentare” nu este in 
conformitate cu cele prevazute in Ghidul Solicitantului, respectiv cu procedura de evaluare nefiind in domeniul proiectului sau domeniul management , marketing.In 
concluzie sa bifat NU la criteriul EG 4din aceasta fisa.2. 4.Fisa de verificare a rezonabilităţii preţurilor pct.4.4 - Am bifat NU : Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea 
investitiei (nu este demonstrata rezonabilitatea preturilor,utilajelor) sunt depuse numai cate o oferta pentru : Masina de extrudat mase plastice(150.000 euro),Masina de taiat 
bodven(22.000 euro)si Stivuitor electric cu incarcare solara (45.000 euro) 3. - pct6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a 
obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. In urma analizarii amanuntite dosarelor de Cererilor de finantare au fost gasite legaturi care conduc la : -
„fractionarea artificiala a investitiei „ Se constata ca Portan Camelia Ancuta si Portan Laurentiu Gabriel (ambii au depus proiect in acelas sesiune) au domiciliul stabil 
comun, presupusi ca fiind sotie-sot. Din Contractul de comodat autentificat Nr.1612/.19.09.2012 reiese ca dl. Portan Laurentiu in calitate de comodant preda spre folosinta 
gratuita lui Portan Camelia Ancuta 400 mp teren intravilan situat in loc. Chisirid, nr. 263/F, comuna Nojorid si 50 mp din hala metalica construita pe nr. Topo 240/23. - 
"complementaritatea investitiilor propuse" ; Ambii solicitanti doresc sa desfasoara activitati pe aceasi piata (piese de schimb pentru autovehicule, producatori de biciclete, 
alte firme producatoare de obiecte sau componente mecanice, producatorii de echipamente electrice sau electronice ....) Activitatea urmeaza sa se desfasoara in aceeasi 
hala aflata in proprietatea d-lui Portan Laurentiu care inchirieaza o parte din aceasta d-nei Portan Camelia. In ambele proiecte se solicita valori apropiate de valoari maxima 
admisa a sprijinului nerambursabil de 200.000 euro, (198.900 euro respectiv 199.750 euro) Avand in vedere aceste aspecte rezulta ca desi ar putea functiona si 
independent , probabilitatea mai mare este ca aceste activitati vor fi complementare. In concluzie consideram ca solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plati(sprijin) si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor
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210 312 C 01 12 6 05 00525 2012 9 25

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC 
SEBIBOGDI PROD SRL DIN 

SAT GURANI, JUDETUL 
BIHOR

SEBIBOGDI 
PROD SRL BIHOR

Comuna/Oras 
PIETROASA Sat 

GURANI
- - - - - - - - - - 235.236 22.644 199.950 0 35.286 29.490.680

Observaţii CRPDRP 1 IASI – Proiectul nu este legat si nu este sigilat;La fisa E2.1- Nu este atasat extras din baza de date. EG1;EG5;EG6; -Titlul proiectului din Cererea de 
finantare nu corespunde cu cel din documentul DSP – Bihor .Proiectul nu este semnat si stampilat conform procedurii – dreapta – sus. Titlul proiectului din cererea de 
finantare nu corespunde cu titlul din Certificatul de urbanism nr.11/03.08.2012.Fisele E3.8 si E4.1 mentioneaza :Accesul se face separat din drum comunal pietruit ; 
Suprafata studiata la vizita pe teren este mai mare decat cea prezentata in proiect ( nu se mentioneaza daca s-au efectuat masuratori sau nu); Pe teren se afla o constructie 
in perimetru zonei studiate,deci situatia existenta la momentul vizitei pe teren nu corespunde cu cea descrisa in Cererea de finantare si documentele atasate. S-au solicitat 
infomatii suplimentare prin fisa E 3.4 nr.2215 din03.06.2013 prin care se solicita clarificari.Din documentele prezentate rezulta ca la data efectuarii vizitei pe teren, proiectul 
nu are cale de acces ,deoarece Actul de constituire al dreptului de servitute de trecere este intocmit la data de 10.06.2013, data intocmirii fisei E4.1; iar fisa E3.8 este 
intocmita la data de 30.05.2013.Certificatul de urbanism nr. 11/03.08.2012 –( eliberat de comuna Pietroasa si nu de comuna Buntesti ,cum este mentionat in fisa E 3.8 
);prezentat in informatiile suplimentare, nu mentioneaza titlul din Cererea de finantare. Formularul E4.1 – nu prezinta concluzii si explicatii cu privire la informatiile 
suplimentare solicitate si cele prezentate de beneficiar.EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul 
tehnologic propus si locurile de munca nou create. Observaţii CRPDRP 1 IASI – Proiectul nu este legat si nu este sigilat;La fisa E2.1- Nu este atasat extras din baza de 
date. EG1;EG5;EG6; -Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din documentul DSP – Bihor .Proiectul nu este semnat si stampilat conform 
procedurii – dreapta – sus. Titlul proiectului din cererea de finantare nu corespunde cu titlul din Certificatul de urbanism nr.11/03.08.2012Fisele E3.8 si E4.1 mentioneaza 
:Accesul se face separat din drum comunal pietruit ; Suprafata studiata la vizita pe teren este mai mare decat cea prezentata in proiect ( nu se mentioneaza daca s-au 
efectuat masuratori sau nu); Pe teren se afla o constructie in perimetru zonei studiate,deci situatia existenta la momentul vizitei pe teren nu corespunde cu cea descrisa in 
Cererea de finantare si documentele atasate. S-au solicitat infomatii suplimentare prin fisa E 3.4 nr.2215 din03.06.2013 prin care se solicita clarificari.Din documentele 
prezentate rezulta ca la data efectuarii vizitei pe teren, proiectul nu are cale de acces ,deoarece Actul de constituire al dreptului de servitute de trecere este intocmit la data 
de 10.06.2013, data intocmirii fisei E4.1; iar fisa E3.8 este intocmita la data de 30.05.2013.Certificatul de urbanism nr. 11/03.08.2012 –( eliberat de comuna Pietroasa si nu 
de comuna Buntesti ,cum este mentionat in fisa E 3.8 );prezentat in informatiile suplimentare, nu mentioneaza titlul din Cererea de finantare. Formularul E4.1 – nu prezinta 
concluzii si explicatii cu privire la informatiile suplimentare solicitate si cele prezentate de beneficiar.EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat 
calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create. EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul 
productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create. EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul 
productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create. S-a atasat extrasul din baza de date privind consultanta. S-a atasat extrasul din baza de 
date privind consultanta. Acelasi consultant se regaseste la doua sau mai multe proiecte. Acelasi consultant se regaseste la doua sau mai multe proiecte. Observaţii 
CRPDRP 1 IASI – Proiectul nu este legat si nu este sigilat;La fisa E2.1- Nu este atasat extras din baza de date. EG1;EG5;EG6; -Titlul proiectului din Cererea de finantare 
nu corespunde cu cel din documentul DSP – Bihor .Proiectul nu este semnat si stampilat conform procedurii – dreapta – sus. Titlul proiectului din cererea de finantare nu 
corespunde cu titlul din Certificatul de urbanism nr.11/03.08.2012.Fisele E3.8 si E4.1 mentioneaza :Accesul se face separat din drum comunal pietruit ; Suprafata studiata 
la vizita pe teren este mai mare decat cea prezentata in proiect ( nu se mentioneaza daca s-au efectuat masuratori sau nu); Pe teren se afla o constructie in perimetru zonei 
studiate,deci situatia existenta la momentul vizitei pe teren nu corespunde cu cea descrisa in Cererea de finantare si documentele atasate. S-au solicitat infomatii 
suplimentare prin fisa E 3.4 nr.2215 din03.06.2013 prin care se solicita clarificari.Din documentele prezentate rezulta ca la data efectuarii vizitei pe teren, proiectul nu are 
cale de acces ,deoarece Actul de constituire al dreptului de servitute de trecere este intocmit la data de 10.06.2013, data intocmirii fisei E4.1; iar fisa E3.8 este intocmita la 
data de 30.05.2013.Certificatul de urbanism nr. 11/03.08.2012 –( eliberat de comuna Pietroasa si nu de comuna Buntesti ,cum este mentionat in fisa E 3.8 );prezentat in 
informatiile suplimentare, nu mentioneaza titlul din Cererea de finantare. Formularul E4.1 – nu prezinta concluzii si explicatii cu privire la informatiile suplimentare solicitate 
si cele prezentate de beneficiar.EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile 
de munca nou create. Observaţii CRPDRP 1 IASI – Proiectul nu este legat si nu este sigilat;La fisa E2.1- Nu este atasat extras din baza de date. EG1;EG5;EG6; -Titlul 
proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din documentul DSP – Bihor .Proiectul nu este semnat si stampilat conform procedurii – dreapta – sus. Titlul 
proiectului din cererea de finantare nu corespunde cu titlul din Certificatul de urbanism nr.11/03.08.2012Fisele E3.8 si E4.1 mentioneaza :Accesul se face separat din drum 
comunal pietruit ; Suprafata studiata la vizita pe teren este mai mare decat cea prezentata in proiect ( nu se mentioneaza daca s-au efectuat masuratori sau nu); Pe teren se 
afla o constructie in perimetru zonei studiate deci situatia existenta la momentul vizitei pe teren nu corespunde cu cea descrisa in Cererea de finantare si documente

211 312 C 01 12 6 05 00524 2012 9 25

CONSTRUIRE SI DOTARE CU 
ECHIPAMENTE PENTRU LINIE 

DE BRICHETARE SI 
ACTIVITATE 

MESTESUGAREASCA

EXTREM RURAL 
SRL BIHOR

Comuna/Oras 
REMETEA Sat 

REMETEA
- - - - - - - - - - 235.285 5.500 199.992 0 35.293 29.690.672

EG1;EG5;EG6; – Proiectul nu este legat si sigilat ;LA FISA E 2.1-Nu este atasat extras din baza de date.Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din 
documentul DSP – Bihor .Proiectul nu este semnat si stampilat conform procedurii – dreapta – sus. Documentele prezentate la vizita pe teren fara fisa E 3.4 nu se iau in 
considerare ,pentru verificarea eligibilitatii. Fisa E 3.8 mentioneaza „alimentarea cu apa se va realiza de la reteaua publica existenta”, iar certificatul de urbanism nr.7 / 
06.08.2012 nu are bifat alimentare cu apa.EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus 
si locurile de munca nou create. EG1;EG5;EG6; – Proiectul nu este legat si sigilat ;LA FISA E 2.1-Nu este atasat extras din baza de date.Titlul proiectului din Cererea de 
finantare nu corespunde cu cel din documentul DSP – Bihor .Proiectul nu este semnat si stampilat conform procedurii – dreapta – sus. Documentele prezentate la vizita pe 
teren fara fisa E 3.4 nu se iau in considerare ,pentru verificarea eligibilitatii. Fisa E 3.8 mentioneaza „alimentarea cu apa se va realiza de la reteaua publica existenta”, iar 
certificatul de urbanism nr.7 / 06.08.2012 nu are bifat alimentare cu apa.EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in 
functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create. EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie 
fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create. EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul 
tehnologic propus si locurile de munca nou create. S-a atasat extrasul din baza de date privind consultanta. S-a atasat extrasul din baza de date privind consultanta. 
EG1;EG5;EG6; – Proiectul nu este legat si sigilat ;LA FISA E 2.1-Nu este atasat extras din baza de date.Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din 
documentul DSP – Bihor .Proiectul nu este semnat si stampilat conform procedurii – dreapta – sus. Documentele prezentate la vizita pe teren fara fisa E 3.4 nu se iau in 
considerare ,pentru verificarea eligibilitatii. Fisa E 3.8 mentioneaza „alimentarea cu apa se va realiza de la reteaua publica existenta”, iar certificatul de urbanism nr.7 / 
06.08.2012 nu are bifat alimentare cu apa.EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus 
si locurile de munca nou create. EG1;EG5;EG6; – Proiectul nu este legat si sigilat ;LA FISA E 2.1-Nu este atasat extras din baza de date.Titlul proiectului din Cererea de 
finantare nu corespunde cu cel din documentul DSP – Bihor .Proiectul nu este semnat si stampilat conform procedurii – dreapta – sus. Documentele prezentate la vizita pe 
teren fara fisa E 3.4 nu se iau in considerare ,pentru verificarea eligibilitatii. Fisa E 3.8 mentioneaza „alimentarea cu apa se va realiza de la reteaua publica existenta”, iar 
certificatul de urbanism nr.7 / 06.08.2012 nu are bifat alimentare cu apa.EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in 
functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create.

212 312 C 01 12 6 05 00523 2012 9 25
ARTA MESTESUGAREASCA 
IN FABRICAREA PUNGILOR 

DE HARTIE

SC LUX PAPER 
BAGS SRL BIHOR Comuna/Oras 

CIUHOI Sat SANIOB - - - - - - - - - - 235.290 37.326 199.996 0 35.294 29.890.668

-Solicitantul are statutul de microintreprindere din spatiul rural din sectorul non-agricol -SRL-cu sediul social in satul Saniob,comuna Ciuhoi ,nr.163D ,fiind un start-up 
infiintat in data de 17.05.2012. Solicitantul va deschide punct de lucru in intravilanul loc. Saniob ,plan cadastral 50458 si va activa cod CAEN 3299 -Solicitantul este 
inregistrat,ca activitate principala, cu cod CAEN 3299 -fabricarea altor produse manufacturiere,conform certificatului constatator atasat(pag.141). -Solicitantul,sc LUX 
PAPER BAGS srl ,are ca asociat unic pe doamna NAGH Anna Maria -Solicitantul nu are datorii catre bugetul general consolidat al statului si catre bugetul local al 
Autoritatilor administratiei publice locale, in raza carora isi au sediul social si punctul de lucru. EG1-solicitantul are sediul social in localitatea Sâniob ,comuna CIUHOI 
,strada 8 ,nr.163 D,Hala 5 ,locatie in care detine suprafata de teren arabil de 6000 mp,situata in intravilanul localitatii conform Extras de Carte funciara nr.50458 din 
12.09.2012(pag.128). Conform sectiunii E din Cererea de Finantare la pct.3 Documente pentru terenurile pe care vor fi realizate investitiile trebuie prezentat actul de 
proprietate(Doc.3.1) asupra terenului(contract de vanzare /cumparare,certificat de mostenitor,etc) sau alt document incheiat la notariat(act de donatie ,contract de 
inchiriere,comodat in forma notariala si concesiune ) Solicitantii trebuie sa prezinte ca si document justificativ pentru a face dovada detinerii unuia din drepturile reale 
mentionate mai sus, extrasul de carte funciara valabil. Solicitantul ,sc LUX PAPER BAGS srl,a atasat la dosarul cererii de finantare doar un extras de carte funciara(doc.3
fara a atasa un document care sa ateste dreptul de proprietate asupra terenului(doc 3.1) .Solicitantul a bifat in CF ,sectiunea E atat la punctul 3.1(pag.128-129) si la punctul 
3.2(pag.128-129),dar in realitate a atasat doar documentul de la punctul 3.2. Urmare a acestui fapt,putem declara ca la punctul 3,subpct.3.1 nu a fost atasat nici un 
document care sa ateste dreptul de proprietate asupra terenului–conform Ghidului Solicitantului acesta fiind un document obligatoriu-cap.4.1- si proiectul nu indeplineste 
criteriile de eligibilitate EG1 si EG6 EG2- Solicitantul doreste sa desfasoare o activitate non-agricola(fabricarea pungilor din hartie imprimata),conform cod CAEN 3299-
fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. Solicitantul propune construirea unei hale de productie de 964,09 mp mp.Solicitantul nu a prezentat in cadrul cap.2.5 tabelul 
cu potentialii beneficiari ,valoarea produselor vandute catre acestia etc. ,nedemonstrarea pietei de desfacere ducand ,implicit,la nefundamentarea productiei propuse a fi 
realizata intr-un an si la nedemonstrarea viabilitatii economice a investitei propuse.Solicitantul a prezentat in cadrul acestui capitol tabele cu diferiti furnizori fara a prezenta 
cantitatile de materiale si consumabile necesare in procesul de productie.Nu a fost fundamentat in cadrul SF pretul de cost a unui produs ,nu a fundamentat cantitatea de 
produse obtinute pe an. Se poate considera ca proiectul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 EG3- societatea este nou infiintata ,CUI 30207700 din 17.05.2012 EG4-
reprezentantul legal,NAGH Anna-Maria ,care este si actionarul unic,a atasat o Declaratie pe proprie raspundere in care declara ca va urma un curs de pregatire 
profesionala(pag.157). EG5-solicitantul a atasat un document de la APM-Clasarea notificarii(nr.14074 din 24.08.2012) -unde se afirma ca ...„proiectul nu intra sub incidenta 
HG nr.445/2009 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului si nu se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului si de evaluare adecvata 
..”(pag.133). -solicitantul a atasat Adresa eliberata de DSVSA Bihor (pag.139)prin care se certifica ca”...proiectul nu face obiectul notificarii sanitar veterinare..” -solicitantu
atasat Notificarea eliberata de DSP (pag.140) in care se afirma ca „...investitia este in concordanta cu normele de igiena si sanatate publica in vigoare...”. EG6-Acest criteriu 
de eligibilitate nu este indeplinit .Solicitantul nu a atasat cel putin unul din aceste documente obligatorii(doc.3.1) prin care sa dovedeasca dreptul de folosinta a terenului 
.Certificatul de urbanism nu specifica clar,la cap.3-regimul tehnic,scopul pentru care a fost eliberat(poate fi utilizat/nu poate fi utilizat)(pag.131)Solicitantul are sediul social
localitatea Sâniob ,comuna CIUHOI ,strada 8 ,nr.163 D,Hala 5,adresa la care figureaza si functioneaza firma sc PANGY COMEXIM srl,firma la care actionarul unic al 
solicitantului,doamna NAGH Anna-Maria , a fost angajata in perioada 2010-2012.Firma PANGY COMEXIM are ca activitate pricipala fabricarea hartiei si cartonului ondulat 
si a ambalajelor din hartie si carton(cod CAEN 1721),avand activat la punctul de lucru de la aceasta adresa si cod CAEN 3299 EG7-Solicitantul a atasat o Scrisoare de 
confort angajanta (pag.135)emisa de INTESA SANPAOLO BANK ,sucursala Oradea in valoare de 163.202 RON EG8-solicitantul a atasat Declaratia pe proprie 
raspundere(pag.172) Solicitantul are sediul social in localitatea Sâniob ,comuna CIUHOI ,strada 8 ,nr.163 D,Hala 5,adresa la care figureaza si functioneaza firma sc 
PANGY COMEXIM srl,firma la care actionarul unic al solicitantului,doamna NAGH Anna-Maria , a fost angajata in perioada 2010-2012.Firma PANGY COMEXIM are ca 
activitate pricipala fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton(cod CAEN 1721),avand activat la punctul de lucru de la aceasta adresa si cod 
CAEN 3299 La punctul 3,subpct.3.1 din sectiunea E a Cererii de Finantare nu a fost atasat nici un document care sa ateste dreptul de proprietate asupra terenului–conform 
Ghidului Solicitantului acesta fiind un document obligatoriu(cap.4.1) si proiectul nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG1 si EG6 Solicitantul nu a fost fundamentat in 
cadrul SF pretul de cost a unui produs ,nu a fundamentat cantitatea de produse obtinute pe an,nu a fundamentat piata de desfacere. Proiectul nu indeplineste criteriul de 
eligibilitate EG2
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213 312 C 01 12 6 05 00522 2012 9 25 INFIINTARE UNITATE DE 
PRODUCTIE MOZAIC

VESTALE-CHIS 
RAUL-

MAXIMILIAN
BIHOR

Comuna/Oras 
NOJORID Sat 

NOJORID
- - - - - - - - - - 213.326 10.000 181.327 0 31.999 30.071.995

Doc 11.3 – declaratie privind incadrarea in categoria microintreprinderilorIn urma verificarii in RECOM si a precizarilor din Declaratia privind incadrarea in IMM-uri, s-a 
constatat ca VESTALE-CHIS RAUL MAXIMILIAN si SC SPRING STUDIO SRL sunt firme legate. Solicitantul s-a declarat intreprindere autonoma conform declaratiei din 
cererea de finantare – pag 150-155. 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 Certificatului ORC al SC SPRING STUDIO SRL se observa ca actionariatul este format din 
VESTALE-CHIS RAUL MAXIMILIAN (50%) si VESTALE-CHIS CRISTINA (50%) iar obiectul de activitate este Fabricarea placilor si dalelor din ceramica cod caen 2331 si 
activitati secundare Taierea, fasonarea si finisarea pietrei cod caen 2370 si Comert cu ridicata a produselor din ceramica, sticlarie cod caen 4644. Activitatea pentru care se 
solicita fonduri nerambursabile prin masura 312 este pe codul caen 2349 Fabricarea altor produse ceramice. Constatam faptul ca ambele intreprinderi actioneaza pe aceasi 
piata relevanta. Cum in cererea de finantare se mentioneaz faptul ca solicitantul se va autoriza in intreprindere individuala – 100% iar in societatea SPRING STUDIO SRL 
solicitantul este actionar cu putere de decizie avand 50% , se constata faptul ca VESTALE-CHIS RAUL MAXIMILIAN este considerata intreprindere legata cu SC SPRING 
STUDIO SRL. In declaratia depusa solicitantul declara gresit statutul intreprinderii. Constatam faptul ca solicitantul nu respecta art.44 din Legea nr. 346/2004 (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.(5)”O piata adiacenta, in sensul prezentei legi, este acea piata a unui produs sau a unui serviciu situata direct in amonte ori in aval pe piata in cauza”.S-au atasat 
certificat ORC al firmei SC SPRING STUDIO SRL 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 cat si pentru faptul ca solicitantul a declarat gresit statutul intreprinderii proiectul se 
declara neeligibil.Ofertele prezentate la paginile 119-120 depuse in dosarul cererii de finantare au ca ofertant pe SC SPRING STUDIO SRL cu sediul in Oradea, societate la 
care VESTALE CHIS RAUL MAXIMILIAN in calitate de solicitant - detine 50% din capitalul social. Se observa faptul ca exista un conflict de interese din faza de elaborare a 
studiului de fezabilitate atata timp cat solicitantul se bazeaza la intocmirea bugetului indicative si a devizului general pe oferte solicitate si primite, depuse in dosarul cererii 
de finantare de la societatea la care detine 50% din actiuni, societate cu domeniu de activitate apropiat cu cel pentru care se solicita investitia.Proiect neeligibil nu se 
continua evaluarea.

214 312 M 01 12 6 05 00586 2012 9 26
ACHIZITIONARE DE UTILAJE 
DE CATRE FAGET LUDMILA 

GIORGIANA

FAGET LUDMILA-
GIORGIANA BIHOR

Comuna/Oras 
SANMARTIN Sat 

HAIEU
- - - - - - - - - - 89.500 0 62.650 0 26.850 30.134.645

Am observat la proiectul solicitantei Faget Ludmila-Giorgiana si la inca doua proiecte depuse in aceeasi sesiune, si anume:PINTEA STEFAN ALEXANDRU, nr. 
F312M011260500576 si la proiectul solicitantului SC UPTRONIX INDUSTRY SRL, nr. F312M011260500599, umatoarele particularitati comune:-acelasi titlu, acelasi 
consultant, acelasi domiciliu stabil al reprezentantului legal de proiect la Faget Ludmila-Giorgiana şi la proiectul solicitantului Pintea Stefan Alexandru,-acelasi amplasament 
la toate cele 3 proiecte,-fractionarea artificiala a investitiei-imobilele luate in comodat de toti cei 3 solicitanti provin de la aceeasi persoana-Mitra Catalina-Maria, este un 
singur imobil fractionat intre cei 3 solicitanti,-legaturi financiare, suma necesara cofinantarii solicitantei Faget Ludmila-Giorgiana a fost transferata de domnul Faget Andy-
Nicolae, asociatul unic al solicitantului SC UPTRONIX SRL. Solicitanta a vrut sa creeze conditii artificiale cu scopul de a beneficia de plati.

215 312 C 01 12 6 05 00588 2012 9 26

CONSTRUIRE HALA 
PRODUCTIE PELETI SI 

BRICHETI SI ACHIZITIONARE 
ECHIPAMENTE LA SC 

INTERNATIONAL LOGISTIC 
WORLD SERVICES SRL

SC 
INTERNATIONAL 

LOGISTIC 
WORLD 

SERVICES SRL

BIHOR
Comuna/Oras 

GIRISU DE CRIS Sat 
TARIAN

- - - - - - - - - - 234.605 14.910 199.407 0 35.198 30.334.052

Observaţii CRPDRP 1 IASI – Proiectul nu este legat si nu este sigilat;Documentele copie nu contin mentiunea „conform cu originalul”si nu au semnaturile expertului 
conform procedurii la fisa E 2.1;Nu este atasat extras din baza de date. EG1;EG5;EG6; -Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din documentul 
DSP – Bihor .Proiectul nu este semnat si stampilat conform procedurii – dreapta – sus. Certificatul de urbanism nr.221 / 21.08.2012 – mentioneaza teren extravilan, Drept
de proprietate – Filip Andreea – Gabriela ,( fara a fi mentionata Torok Rozalia- din contractul de constituire a unui drept de uzufruct nr.554/24.07.2012 ),cu drept de uzufruct 
viager in favoarea SC INTERNATIONAL LOGISTIC WORLD SERVICES SRL . Situatia juridica a terenului din documentele atasate cererii de finantare nu este 
clarificata.Fisa E3.8 – nu mentioneaza daca terenul este liber de constructii la data vizitei pe teren;pag 44 SF mentioneaza :”Alimentarea cu energie termica se va face prin 
racordare la centrala termica existenta ; Prin fisa E 3.4 – concluzii - se mentioneaza faptul ca s-a detaliat cap.3.6 privind situatia utilitatilor. Pct 3.6 – atasat mentioneaza 
„centrala termica existenta .Fisa E4.1 nu prezinta clarificari la acest punct.EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in 
functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create. Observaţii CRPDRP 1 IASI – Proiectul nu este legat si nu este sigilat;Documentele copie nu contin 
mentiunea „conform cu originalul”si nu au semnaturile expertului conform procedurii la fisa E 2.1;Nu este atasat extras din baza de date. EG1;EG5;EG6; -Titlul proiectului 
din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din documentul DSP – Bihor .Proiectul nu este semnat si stampilat conform procedurii – dreapta – sus. Certificatul de 
urbanism nr.221 / 21.08.2012 – mentioneaza teren extravilan, Dreptul de proprietate – Filip Andreea – Gabriela ,( fara a fi mentionata Torok Rozalia- din contractul de 
constituire a unui drept de uzufruct nr.554/24.07.2012 ),cu drept de uzufruct viager in favoarea SC INTERNATIONAL LOGISTIC WORLD SERVICES SRL . Situatia 
juridica a terenului din documentele atasate cererii de finantare nu este clarificata.Fisa E3.8 – nu mentioneaza daca terenul este liber de constructii la data vizitei pe 
teren;pag 44 SF mentioneaza :”Alimentarea cu energie termica se va face prin racordare la centrala termica existenta ; Prin fisa E 3.4 – concluzii - se mentioneaza faptul ca 
s-a detaliat cap.3.6 privind situatia utilitatilor. Pct 3.6 – atasat mentioneaza „centrala termica existenta .Fisa E4.1 nu prezinta clarificari la acest punct.EG2 – nu se asigura 
viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create. EG2 – nu se asigura 
viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create. EG2 – nu se asigura 
viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create S-a atasat extrasul din baza de 
date privind consultanta. S-a atasat extrasul din baza de date privind consultanta. OBSERVATIILE CRPDRP 1 IASI:Observaţii CRPDR– Proiectul nu este legat si nu este 
sigilat;Documentele copie nu contin mentiunea „conform cu originalul”si nu au semnaturile expertului conform procedurii la fisa E 2.1;Nu este atasat extras din baza de da
EG1;EG5;EG6; -Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din documentul DSP – Bihor .Proiectul nu este semnat si stampilat conform procedurii – 
dreapta – sus. Certificatul de urbanism nr.221 / 21.08.2012 – mentioneaza teren extravilan, Dreptul de proprietate – Filip Andreea – Gabriela ,( fara a fi mentionata Torok 
Rozalia- din contractul de constituire a unui drept de uzufruct nr.554/24.07.2012 ),cu drept de uzufruct viager in favoarea SC INTERNATIONAL LOGISTIC WORLD 
SERVICES SRL . Situatia juridica a terenului din documentele atasate cererii de finantare nu este clarificata.Fisa E3.8 – nu mentioneaza daca terenul este liber de 
constructii la data vizitei pe teren;pag 44 SF mentioneaza :”Alimentarea cu energie termica se va face prin racordare la centrala termica existenta ; Prin fisa E 3.4 – 
concluzii - se mentioneaza faptul ca s-a detaliat cap.3.6 privind situatia utilitatilor. Pct 3.6 – atasat mentioneaza „centrala termica existenta .Fisa E4.1 nu prezinta clarificari 
la acest punct.EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou 
create. Observaţii CRPDRP 1 IASI – Proiectul nu este legat si nu este sigilat;Documentele copie nu contin mentiunea „conform cu originalul”si nu au semnaturile expertului 
conform procedurii la fisa E 2.1;Nu este atasat extras din baza de date.EG1;EG5;EG6; -Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din documentul 
DSP – Bihor .Proiectul nu este semnat si stampilat conform procedurii – dreapta – sus. Certificatul de urbanism nr.221 / 21.08.2012 – mentioneaza teren extravilan, Drept
de proprietate – Filip Andreea – Gabriela ,( fara a fi mentionata Torok Rozalia- din contractul de constituire a unui drept de uzufruct nr.554/24.07.2012 ),cu drept de uzufruct 
viager in favoarea SC INTERNATIONAL LOGISTIC WORLD SERVICES SRL . Situatia juridica a terenului din documentele atasate cererii de finantare nu este 
clarificata.Fisa E3.8 – nu mentioneaza daca terenul este liber de constructii la data vizitei pe teren;pag 44 SF mentioneaza :”Alimentarea cu energie termica se va face prin 
racordare la centrala termica existenta ; Prin fisa E 3.4 – concluzii - se mentioneaza faptul ca s-a detaliat cap.3.6 privind situatia utilitatilor. Pct 3.6 – atasat mentioneaza 
„centrala termica existenta .Fisa E4.1 nu prezinta clarificari la acest punct.EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in 
functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create.

216 312 C 01 12 6 05 00589 2012 9 26

CONSTRUIRE HALA 
PRODUCTIE AMBALAJE LEMN 

SI ACHIZITIONARE 
ECHIPAMENTE LA SC INT 

EUROPALETTI SRL, IN 
COMUNA GIRISU DE CRIS, 

SAT TARIAN, NR. CAD. 50671, 
JUD. BIHOR

SC INT 
EUROPALETTI 

SRL
BIHOR

Comuna/Oras 
GIRISU DE CRIS Sat 

TARIAN
- - - - - - - - - - 234.500 14.910 199.325 0 35.175 30.533.377

Observaţii CRPDRP 1 IASI – Proiectul nu este legat si nu este sigilat;Documentele copie nu contin mentiunea „conform cu originalul”si nu au semnaturile expertului 
conform procedurii la fisa E 2.1;Nu este atasat extras din baza de date. EG1;EG5;EG6; -Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din documentul 
DSP – Bihor .Proiectul nu este semnat si stampilat conform procedurii – dreapta – sus. Certificatul de urbanism nr.831 / 19.07.2012 – mentioneaza teren intravilan - 
localitatea Tarian,proprietar SZENTGYORGYI ERZSEBET IULIANADreptul de proprietate – SZENTGYORGYI ERZSEBET IULIANA. Situatia juridica a terenului din 
documentele atasate cererii de finantare nu este clarificata.Fisa E3.8 – mentioneaza Solicitarea de informatii suplimentare la data vizitei pe teren,pentru clarificarea 
regimului juridic al drumului de acces, detaliere pct E36 – Situatia existenta a utilitatilor , descriere amplasament propus, prin fisa E 3.4 nr. 882 / 21.05.2013. Raportul E4.1 
– nu descrie explicit si clar situatia utilitatilor existente, a cladirii existente(grajdul) , nici a amplasamentului propus . Deasemenea pentru cladirea existenta ,nu exista 
documente din care sa reiasa Stadiul fizic al cladirii, sau alte documente care sa specifice necesitatea demolarii acesteia si acordul proprietarului pentru demolare. Nu s-a 
solicitat si nu s-a prezentat autorizatia de demolare a cladirii.Partea II la E 3.4 mentioneaza :”Alimentarea cu energie termica se va face prin racordare la centrala termica 
existenta ; Prin fisa E 3.4 – concluzii - se mentioneaza faptul ca s-a detaliat cap.3.6 privind situatia utilitatilor. Pct 3.6 – atasat mentioneaza „centrala termica existenta .Fisa 
E4.1 nu prezinta clarificari la acest punct.SZENTGYORGYI ERZSEBET IULIANA – a depus proiect pentru cod CAEN 1629 – In sat Tarian comuna Girisu de Cris – Jud. 
Bihor ;este reprezentant legal al SC INTERNATIONAL LOGISTIC WORLD SERVICES SRL .EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculu
productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create. Observaţii CRPDRP 1 IASI – Proiectul nu este legat si nu este sigilat;Documentele 
copie nu contin mentiunea „conform cu originalul”si nu au semnaturile expertului conform procedurii la fisa E 2.1;Nu este atasat extras din baza de date. EG1;EG5;EG6; -
Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din documentul DSP – Bihor .Proiectul nu este semnat si stampilat conform procedurii – dreapta – sus. 
Certificatul de urbanism nr.831 / 19.07.2012 – mentioneaza teren intravilan - localitatea Tarian,proprietar SZENTGYORGYI ERZSEBET IULIANADreptul de proprietate – 
SZENTGYORGYI ERZSEBET IULIANA. Situatia juridica a terenului din documentele atasate cererii de finantare nu este clarificata.Fisa E3.8 – mentioneaza Solicitarea de 
informatii suplimentare la data vizitei pe teren,pentru clarificarea regimului juridic al drumului de acces, detaliere pct E36 – Situatia existenta a utilitatilor , descriere 
amplasament propus, prin fisa E 3.4 nr. 882 / 21.05.2013. Raportul E4.1 – nu descrie explicit si clar situatia utilitatilor existente, a cladirii existente(grajdul) , nici a 
amplasamentului propus . Deasemenea pentru cladirea existenta ,nu exista documente din care sa reiasa Stadiul fizic al cladirii, sau alte documente care sa specifice 
necesitatea demolarii acesteia si acordul proprietarului pentru demolare. Nu s-a solicitat si nu s-a prezentat autorizatia de demolare a cladirii.Partea II la E 3.4 mentioneaza 
:”Alimentarea cu energie termica se va face prin racordare la centrala termica existenta ; Prin fisa E 3.4 – concluzii - se mentioneaza faptul ca s-a detaliat cap.3.6 privind 
situatia utilitatilor. Pct 3.6 – atasat mentioneaza „centrala termica existenta .Fisa E4.1 nu prezinta clarificari la acest punct.SZENTGYORGYI ERZSEBET IULIANA – a 
depus proiect pentru cod CAEN 1629 – In sat Tarian comuna Girisu de Cris – Jud. Bihor ;este reprezentant legal al SC INTERNATIONAL LOGISTIC WORLD SERVICES 
SRL .EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create. 
EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create. EG2 – n
se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic TVA - este trecut la neeligibil. TVA - este trecut la neeligibil. 
S-a atasat extrasul din baza de date privind consultanta S-a atasat extrasul din baza de date privind consultanta SZENTGYORGYI ERZSEBET IULIANA – a depus proiect 
pentru cod CAEN 1629 – In sat Tarian comuna Girisu de Cris – Jud. Bihor ;este reprezentant legal al SC INTERNATIONAL LOGISTIC WORLD SERVICES SRL . 
Observaţii CRPDRP 1 IASI – Proiectul nu este legat si nu este sigilat;Documentele copie nu contin mentiunea „conform cu originalul”si nu au semnaturile expertului 
conform procedurii la fisa E 2.1;Nu este atasat extras din baza de date. EG1;EG5;EG6; -Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din documentul 
DSP – Bihor .Proiectul nu este semnat si stampilat conform procedurii – dreapta – sus. Certificatul de urbanism nr.831 / 19.07.2012 – mentioneaza teren intravilan - 
localitatea Tarian,proprietar SZENTGYORGYI ERZSEBET IULIANADreptul de proprietate – SZENTGYORGYI ERZSEBET IULIANA. Situatia juridica a terenului din 
documentele atasate cererii de finantare nu este clarificata.Fisa E3.8 – mentioneaza Solicitarea de informatii suplimentare la data vizitei pe teren,pentru clarificarea 
regimului juridic al drumului de acces, detaliere pct E36 – Situatia existenta a utilitatilor , descriere amplasament propus, prin fisa E 3.4 nr. 882 / 21.05.2013. Raportul E4.1 
– nu descrie explicit si clar situatia utilitatilor existente, a cladirii existente(grajdul) , nici a amplasamentului propus . Deasemenea pentru cladirea existenta ,nu exista 
documente din care sa reiasa Stadiul fizic al cladirii, sau alte documente care sa specifice necesitatea demolarii acesteia si acordul proprietarului pentru demolare. Nu s-a 
solicitat si nu s-a prezentat autorizatia de demolare a cladirii.Partea II la E 3.4 mentioneaza :”Alimentarea cu energie termica se va face prin racordare la centrala termica 
existenta ; Prin fisa E 3 4 – concluzii - se mentioneaza faptul ca s-a detaliat cap 3 6 privind situatia utilitatilor Pct 3 6 – atasat mentioneaza centrala termica existenta Fis
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217 312 M 01 12 6 05 00596 2012 9 26 PRESTARI SERVICII 
AGRICOLE IN ZONA TARCEA

NEMETH ZSOLT-
MIHAI BIHOR Comuna/Oras 

TARCEA Sat ADONI - - - - - - - - - - 42.961 0 30.072 0 12.889 30.563.449

La punctul 1.6: Codul CAEN al solicitantului nu corespunde activitatii pentru care solicita finantare.Conform precizarilor din Memoriul justificativ, solicitantul doreste 
desfasurarea unei activitati de ''transport cereale'' prin achizitionarea unui tractor cu tractiune integrala 95 CP si a unei remorci cu basculare pe 3 parti pentru transport 
cereale.Codul CAEN propus, conform precizarilor din Memoriul justificativ este ''0160- Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare''.Denumirea corecta a acestui 
cod CAEN este - ''Activitati auxiliare pentru productia vegetala'' Conform activitatilor economice nationale CAEN Revizuit 2 editat de Institutul National de Statistica - acest 
cod CAEN exclude ''activitatile dupa recoltare''.Achizitia unei remorci cu basculare pe 3 parti pentru transport cereale- nu este o cheltuiala eligibila, deoarece nu este 
considerata mijloc de transport specializat.Totodata, ''activitatea de transport'' de orice natura (marfuri sau persoane) NU este eligibila prin M312, fiind interzisa prin fisa 
masurii. Astfel, investitia propusa nu se justifica. Pentru EG2- avand in vedere neeligibilitatea proiectului, viabilitatea economica nu se justifica;Pentru EG3 -s-a bifat cu 
''NU'' deoarece solicitantul nu a depus ''Declaratia pe propria raspundere a solicitantului cu privire la neincadrarea in categoria ''firma in dificultate''; Avand in vedere 
neeligibilitatea proiectului, viabilitatea economica nu se justifica;Totodata, din verificarea memoriului justificativ, solicitantul nu a fundamentat necesitatea si oportunitatea 
investitiei; nu a descris concret activitatea propusa prin proiect; sunt pasaje in cadrul MJ care fac referire la ''pensiune agroturistica'', din contractele de prestari servicii nu 
reiese suprafata de teren cultivata; productia de cereale care trebuie transportata, pretul, etc. Aceste informatii nu concorda cu previziunile economice.Anexa C1-''Prognoza 
incasarilor si platilor'' lipseste si din dosarul Cererii de finantare si de pe CD-ul atasat acesteia. Pentru punctul 3.3 - s-a bifat cu ''NU'' deoarece, ''remorca cu basculare pe 3 
parti- transport cereale'' propusa a se achizitiona, nu este un mijloc de transport specializat, astfel investitia propusa nu se justifica. La punctul 4.2 - s-a bifat cu ''da'' 
deoarece ''serviciile'', se regasesc in baza de date preturi.S-a printat extras relevant pentru servicii si s-a atasat la prezenta fisa.Solicitantul a depus oferta de pret pentru 
serviciile de consultanta. In urma verificarii acestei oferte, s-a constatat ca acesta nu este datata si personalizata.Din analizarea acesteia, rezulta ca cererea de oferta a fost 
facuta in data de 19.09.2012. Memoriul justificativ (foaia de capat) a fost intocmit in data de 21.09.2012, iar in Bugetul indicativ apare data de 05.09.2012 de intocmire a 
Memoriului justificativ. ''Activitatea de transport'' de orice natura (marfuri sau persoane) NU este eligibila prin M312, fiind interzisa prin fisa masurii. Achizitia unei ''remorci 
cu basculare pe 3 parti pentru transport cereale''- nu este o cheltuiala eligibila, deoarece nu este considerata mijloc de transport specializat. La punctul 1.6: Codul CAEN al 
solicitantului nu corespunde activitatii pentru care solicita finantare.Conform precizarilor din Memoriul justificativ, solicitantul doreste desfasurarea unei activitati de ''transport 
cereale'' prin achizitionarea unui tractor cu tractiune integrala 95 CP si a unei remorci cu basculare pe 3 parti pentru transport cereale.Codul CAEN propus, conform 
precizarilor din Memoriul justificativ este ''0160- Activitati auxiliare agriculturii si activitati dupa recoltare''.Denumirea corecta a acestui cod CAEN este - ''Activitati auxiliare 
pentru productia vegetala'' Conform activitatilor economice nationale CAEN Revizuit 2 editat de Institutul National de Statistica - acest cod CAEN exclude ''activitatile dupa 
recoltare''.Achizitia unei remorci cu basculare pe 3 parti pentru transport cereale- nu este o cheltuiala eligibila, deoarece nu este considerata mijloc de transport 
specializat.Totodata, ''activitatea de transport'' de orice natura (marfuri sau persoane) NU este eligibila prin M312, fiind interzisa prin fisa masurii. Astfel, investitia propusa 
se justifica. Pentru EG2- avand in vedere neeligibilitatea proiectului, viabilitatea economica nu se justifica;Totodata, din verificarea memoriului justificativ solicitantul nu a 
fundamentat necesitatea si oportunitatea investitiei; nu a descris concret activitatea propusa prin proiect; sunt pasaje in cadrul MJ care fac referire la ''pensiune 
agroturistica'', din contractele de prestari servicii nu reiese suprafata de teren cultivata; productia de cereale care trebuie transportata, pretul, etc. Aceste informatii nu 
concorda cu previziunile economice.Anexa C1-''Prognoza incasarilor si platilor'' lipseste si din dosarul Cererii de finantare si de pe CD-ul atasat acesteia.Pentru EG3 -s-a 
bifat cu ''NU'' deoarece solicitantul nu a depus ''Declaratia pe propria raspundere a solicitantului cu privire la neincadrarea in categoria ''firma in dificultate''; La punctul 4.2 
a bifat cu ''da'' deoarece ''serviciile'', se regasesc in baza de date preturi.S-a printat extras relevant pentru servicii si s-a atasat la prezenta fisa.Solicitantul a depus oferta de 
pret pentru serviciile de consultanta. In urma verificarii acestei oferte, s-a constatat ca acesta nu este datata si personalizata.Din analizarea acesteia, rezulta ca cererea de 
oferta a fost facuta in data de 19.09.2012. Memoriul justificativ (foaia de capat) a fost intocmit in data de 21.09.2012, iar in Bugetul indicativ apare data de 05.09.2012 de 
intocmire a Memoriului justificativ.

218 312 C 01 12 6 05 00579 2012 9 26

DEZVOLTAREA AFACERII 
PRIN ACHIZITIE MIJLOACE 

FIXE PENTRU LUCRARI 
TERASIERE   

POPA LAVINIA 
DENISA BIHOR

Comuna/Oras 
ASTILEU Sat 

CALATEA
- - - - - - - - - - 67.755 8.255 47.420 0 20.335 30.610.869

1.2 - Solicitantul nu a semnat Declaratia F - Declaratia pe propria raspundere a solicitantului. Planul financiar a fost modificat conform noului Buget Indicativ. Solicitantul nu 
a semnat Declaratiea F - Declaratia pe proriea rasăpundere a solicitantului.

219 312 M 01 12 6 05 00576 2012 9 26
ACHIZITIONAREA DE UTILAJE 

DE CATRE PINTEA STEFAN 
ALEXANDRU

PINTEA STEFAN 
ALEXANDRU BIHOR

Comuna/Oras 
SANMARTIN Sat 

HAIEU
- - - - - - - - - - 84.000 0 58.800 0 25.200 30.669.669

Proiectul solicitantului PINTEA STEFAN ALEXANDRU,si proiectele solicitantilor FAGET LUDMILA-GIORGIANA cu nr. de inregistrare F312M011260500586 si SC 
UPTRONIX SRL cu nr. de inregistrare F312M011260500599, al carui reprezentant legal este domnul FAGET ANDY-NICOLAE, au in comun urmatoarele lucruri:-acelasi 
titlu la toate 3 proiectele,-acelasi sediu social la proiectele solicitantilor Pintea Stefan Alexandru si Faget Ludmila-Giorgiana,-acelasi amplasament la toate 3 
proiectele(comuna, sat si numar),-acelasi consultant la toate 3 proiectele,-fractionarea artificiala a investitiei-imobilele luate in comodat de toti cei 3 solicitanti provin de la 
aceeasi persoana (Mitra Catalina-Maria), sint la aceeasi adresa, localitate, numar, este un singur imobil fractionat intre cei trei solicitanti,-au utilitati in comun,-legaturi 
financiare:suma necesara cofinantarii celor trei solicitanti este aceeasi, de 27.010 euro, iar conform extraselor de cont, aceasta suma este trecuta din un cont in altul al celor 
3 solicitanti. Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati, conform observatiilor de la pct.6.

220 312 M 01 12 6 05 00575 2012 9 26 ACHIZITIE DE UTILAJE LA 
NICODIN VALENTIN ALIN

NICODIN 
VALENTIN ALIN BIHOR

Comuna/Oras 
TARCAIA Sat 
TOTORENI

- - - - - - - - - - 234.000 0 198.900 0 35.100 30.868.569

La punctul 1.1 - s-a constatat ca solicitantul NICODIN VALENTIN ALIN conform verificarilor in RECOM este si asociat unic al firmei S.C. MITEROM S.R.L. cu acelasi 
sediu social propus prin proiect si cu cod CAEN principal de activitate: 7732 -''Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii''.Prin proiectul 
actual solicitantul doreste sa-si achizitioneze utilaje conform codului CAEN 2361:''Fabricarea produselor din beton'' Pentru EG2 -avand in vedere neeligibilitatea proiectului 
viabilitatea economica nu se justifica;Avand in vedere precizarile din Memoriul justificativ, nu rezulta spatiul necesar pentru depozitarea materiei prime (ciment, aditivi, etc) 
precum si spatiul de depozitare a produselor obtinute (pavaje, borduri, etc). Nu reiese nici accesul la utilitatile si infrastructura necesara pentru buna desfasurarea a 
procesului de productie. Din analizarea Memoriului justificativ si a ofertelor depuse la dosar aferente utilajelor propuse a se achizitiona (statie betoane mobila si vibropresa 
mobila) rezulta ca sunt necesare constructii montaj pentru functionare; Datorita acestui fapt solicitantul trebuia sa intocmeasca un Studiu de fezabilitate. Ofertele prezentate 
sunt identice cu cele prezentate in cadrul unei alte cereri de finantare depusa in aceeasi sesiune respectiv, NICODIN AVRAM IONUT. Totodata si elaboratorii memoriilor 
justificative sunt aceeasi pentru cele doua cereri de finantare care au de asemeni pasaje intregi cu text identic. Pentru EG3 - solicitantul nu a depus ''Declaratia pe propria 
raspundere a solicitantului cu privire la neincadrarea in categoria ''firma in dificultate''''; Pentru EG7: In urma verificarii dosarelor Cererilor de finantare ale urmatorilor 
solicitanti:- NICODIN VALENTIN ALIN, nr. intregistrare CF: F312M011260500575/27.09.2012;- NICODIN AURINA, nr.intregistrare CF: F312M011260500537/25.09.2012;
NICODIN AVRAM IONUT,nr. intregistrare CF: F312M011260500543/26.09.2012, s-au constatat urmatoarele: - extrasele ce cont bancar ale celor trei solicitanti emise de 
BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA, sunt emise in aceeasi data (24.09.2012) astfel: - BADEA VLADIMIR C-TIN vireaza suma necesara cofinantarii la 
ora 15.19 catre NICODIN VALENTIN ALIN (solicitant M312); - NICODIN VALENTIN ALIN (solicitant M312) vireaza aceeasi suma catre NICODIN AVRAM IONUT(solicitan
M312)la ora 15.22, iar - NICODIN AVRAM IONUT (solicitant M312) vireaza suma necesara cofinantarii la ora 15.19 catre NICODIN AURINA (solicitant M312) la ora 15.27. 
Astfel, exista suspiciunea de lipsa confinantarii necesara pentru implementarea proiectelor. Avand in vedere neeligibilitatea proiectului viabilitatea economica nu se justifica; 
La punctul 3.1 s-a bifat cu ''NU'' deoarece din analizarea Memoriului justificativ si a ofertelor depuse la dosar aferente utilajelor propuse a se achizitiona (statie betoane 
mobila si vibropresa mobila) rezulta ca sunt necesare constructii montaj pentru functionare; Datorita acestui fapt solicitantul trebuia sa intocmeasca un Studiu de fezabilitate 
si sa includa montajul aferent acestor utilaje in linia corespunzatoare Bugetului indicativ, respectiv linia 4.2 - ''montaj utilaj tehnologic''. La punctul 4.2 - s-a bifat cu ''da'' 
deoarece ''serviciile'', se regasesc in baza de date preturi, dar nu au fost atasate extrase de catre solicitant si nici nu a depus oferta de pret conforma.S-a printat extras 
relevant pentru servicii si s-a atasat la prezenta fisa. In urma verificarii dosarelor Cererilor de finantare ale urmatorilor solicitanti:- NICODIN VALENTIN ALIN, nr. intregistrare 
CF: F312M011260500575/27.09.2012;- NICODIN AURINA, nr.intregistrare CF: F312M011260500537/25.09.2012;- NICODIN AVRAM IONUT,nr. intregistrare CF: 
F312M011260500543/26.09.2012, s-au constatat urmatoarele elemente comune: - elaboratorii memoriilor justificative sunt aceeasi pentru cele trei cereri de finantare; - 
echipamentele propuse prin proiect sunt complementare astfel incat, pot forma un flux tehnologic complet: NICODIN AURINA isi propune achizitia de utilaje conform 
codului CAEN 4312 ''Lucrari de pregatire a terenului'' iar NICODIN VALENTIN ALIN si NICODIN AVRAM IONUT isi propun achizitia de utilaje conform codului CAEN 
2361:''Fabricarea produselor din beton''. Totodata, s-a constatat ca solicitantul NICODIN VALENTIN ALIN conform verificarilor in RECOM este si asociat unic al firmei S.C. 
MITEROM S.R.L. cu acelasi sediu social propus prin proiect si cu cod CAEN principal de activitate: 7732 -''Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente 
pentru constructii''. - extrasele ce cont bancar ale celor trei solicitanti emise de BANCA COMERCIALA INTESA SANPAOLO ROMANIA, sunt emise in aceeasi data 
(24.09.2012) astfel: - BADEA VLADIMIR C-TIN vireaza suma necesara cofinantarii la ora 15.19 catre NICODIN VALENTIN ALIN (solicitant M312); - NICODIN VALENTIN 
ALIN (solicitant M312) vireaza aceeasi suma catre NICODIN AVRAM IONUT(solicitant M312)la ora 15.22, iar - NICODIN AVRAM IONUT (solicitant M312) vireaza suma 
necesara cofinantarii la ora 15.19 catre NICODIN AURINA (solicitant M312) la ora 15.27. Astfel, exista suspiciunea de lipsa confinantarii necesara pentru implementarea 
proiectelor. La punctul 1.1 - s-a constatat ca solicitantul NICODIN VALENTIN ALIN conform verificarilor in RECOM este si asociat unic al firmei S.C. MITEROM S.R.L. cu 
acelasi sediu social propus prin proiect si cu cod CAEN principal de activitate: 7732 -''Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii''.Prin 
proiectul actual solicitantul doreste sa-si achizitioneze utilaje conform codului CAEN 2361:''Fabricarea produselor din beton''Pentru EG2 -avand in vedere neeligibilitatea 
proiectului viabilitatea economica nu se justifica;Avand in vedere precizarile din Memoriul justificativ, nu rezulta spatiul necesar pentru depozitarea materiei prime (ciment, 
aditivi, etc) precum si spatiul de depozitare a produselor obtinute (pavaje, borduri, etc). Nu reiese nici accesul la utilitatile si infrastructura necesara pentru buna 
desfasurarea a procesului de productie. Din analizarea Memoriului justificativ si a ofertelor depuse la dosar aferente utilajelor propuse a se achizitiona (statie betoane mobila 
si vibropresa mobila) rezulta ca sunt necesare constructii montaj pentru functionare; Datorita acestui fapt solicitantul trebuia sa intocmeasca un Studiu de fezabilitate. 
Ofertele prezentate sunt identice cu cele prezentate in cadrul unei alte cereri de finantare depusa in aceeasi sesiune respectiv NICODIN AVRAM IONUT Totodata
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221 312 C 01 12 6 05 00573 2012 9 26 FABRICA ECO PENTRU 
ENERGIA BIO

SC BRICO FIRE 
INTERNATIONAL 

SRL
BIHOR Comuna/Oras 

SPINUS Sat SPINUS - - - - - - - - - - 235.292 81.641 199.998 0 35.294 31.068.567

In Cererea de finantare mentioneza ca o sa creeze 16 locuri de munca depasind plafonul pentru microintreprinderi conform Legii 346/2007, art.4, aliniatul (1), punctul 
a:,,ART. 4 (1) Întreprinderile mici şi mijlocii se clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le 
deţin, în următoarele categorii:#M4 a) microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, 
echivalent în lei;,, De asemenea in urma verificarilor in RECOM rezulta ca doamna Munteanu Doina, administrator si actionar unic in S.C. BRICO FIRE INTERNATIONAL 
S.R.L.cu cota de participare la beneficii si pierderi:100% si cod CAEN principal 1629, se regaseste si in S.C BIOFUELROM INTERNATIONAL S.R.L. ca asociat cu cota de 
participare la beneficii si pierderi:50% si cod CAEN ca activitate secundara 1629, trecut si la activitati autorizate.De aici rezulta ca in declaratia privind incadrarea 
intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii beneficiarul nu a declarat corect ca intrepinderile sunt legate, declarand ca este autonoma. In Legea 346/2004 se 
arata „.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.O piata adiacenta, in sensul prezentei legi, este acea piata a unui produs sau a unui serviciu situata direct in amonte ori in aval pe piata in cauza”. Nu a prezentat 
contractul de vanzare cumparare teren si cladire si nici stadiul fizic al lucrarilor. Proiectul este neeligibil si nu se completeaza bugetul si planul financiar. Proiectul este 
neeligibil si nu se completeaza bugetul si planul financiar. Proiectul este neeligibil si nu se completeaza bugetul si planul financiar. In Cererea de finantare mentioneza ca o 
sa creeze 16 locuri de munca depasimd plafonul pentru microintreprinderi conform Legii 346/2007, art.4, aliniatul (1), punctul a:,,ART. 4 (1) Întreprinderile mici şi mijlocii se 
clasifică, în funcţie de numărul mediu anual de salariaţi şi de cifra de afaceri anuală netă sau de activele totale pe care le deţin, în următoarele categorii:#M4 a) 
microîntreprinderi - au până la 9 salariaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei;,, De asemenea in 
urma verificarilor in RECOM rezulta ca doamna Munteanu Doina, administrator si actionar unic in S.C. BRICO FIRE INTERNATIONAL S.R.L.cu cota de participare la 
beneficii si pierderi:100% si cod CAEN principal 1629, se regaseste si in S.C BIOFUELROM INTERNATIONAL S.R.L. ca asociat cu cota de participare la beneficii si 
pierderi:50% si cod CAEN ca activitate secundara 1629, trecut si la activitati autorizate.De aici rezulta ca in declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii beneficiarul nu a declarat corect ca intrepinderile sunt legate, declarand ca este autonoma. In Legea 346/2004 se arata „.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.O piata adiacenta, in 
sensul prezentei legi, este acea piata a unui produs sau a unui serviciu situata direct in amonte ori in aval pe piata in cauza”. Nu a prezentat contractul de vanzare 
cumparare teren si cladire si nici stadiul fizic al lucrarilor.

222 312 C 01 12 6 05 00574 2012 9 26

CONSTRUIRE SI DOTARE 
CENTRU DE TIPARIRE  IN 

LOCALITATEA SALDABAGIU 
DE MUNTE

BUNEA GEORGE 
LAURENTIU BIHOR

Comuna/Oras 
PALEU Sat 

SALDABAGIU DE 
MUNTE

- - - - - - - - - - 117.413 13.464 99.800 0 17.613 31.168.367

Solicitantul la data depunerii cererii de finantare era autorizat ca PFA Bunea George Laurentiu din data de 01.16.2010 conform documentelor extrase din ORC iar cererea 
de finantare a fost depusa in data de 27.09.2012 pe Persoana Fizica .Deasemenea in documentul 14 se angajeaza sa se autorizeze ca Intreprindere Individuala , conform 
OUG 44/2008 o persoana nu se poate autoriza decat in una din cele doua forme Intreprindere Individuala sau Persoana Fizica Autorizata solicitantul fiind autorizat ca PFA 
inainte de depunerea cererii de finantare. Solicitantul la data depunerii cererii de finantare era autorizat ca PFA Bunea George Laurentiu din data de 01.16.2010 conform 
documentelor extrase din ORC iar cererea de finantare a fost depusa in data de 27.09.2012 pe Persoana Fizica .Deasemenea in documentul 14 se angajeaza sa se 
autorizeze ca Intreprindere Individuala , conform OUG 44/2008 o persoana nu se poate autoriza decat in una din cele doua forme Intreprindere Individuala sau Persoana 
Fizica Autorizata solicitantul fiind autorizat ca PFA inainte de depunerea cererii de finantare. EG 1.- In Studiu de Fezabilitate(pag.27-28) pct. 2.5 se 
mentioneaza:,,Solicitantul a inceput deja investitia, achizitionand pana in prezent din surse proprii, echipamente specializate in tiparirea pe format mare. Solicitantul detine 
in prezent urmatoarele echipamente, care vor fi relocate in noul imobil:-Imprimanta Lexmark A3 laser color rezolutie 2400x2400 dpi-Imprimanta departamentala HP 
LASERJET A3 laser alb-negru rezolutie 1200x1200 dpi-Plotter HP DESIGNJET A1/rola 50m De mentionat este ca acelasi tip de echipamente se vor achizitiona si prin 
investitia propusa conform celor descrise in cererea de finantare pag.28 ,,Pentru dotarea completa se vor instala in cladire echipamentele pe care solicitantul le detine alaturi 
de echipamentele in curs de achizitionare:Multifuctionala A3 laser -color ,Potter A0 color,Leptop cu software specializat . Conform Ghidului Solicitantului ,solicitantul poate 
sa inceapa procedura de achizitii dupa ce solicitantul a primit Notificarea de selectare. -In SF punctul 2.5 segmentul de piata la care se adreseaza solicitantul(pag 
31,,Potentialii clienti”) sunt in majoritate agenti economici din municipiul Oradea. Conform Ghidului Solicitantului investitiile propuse in cererea de finantare trebuie sa se 
adreseze in exclusivitate populatiei din mediul rural.-Suprafata construita propusa si compartimentarea este supradimensionata in functie de echipamentele propuse a fi 
achizitionate conform pct. 3.8. din cererea de finantare,deasemenea nu sunt descrise caracteristicile tehnice la mobilier. In Studiul de fezabilitate solicitantul nu prezinta o 
Plansa cu amplasarea echipamentelor mentionate la pctul 3.8 iar o parte din echipamente sunt portabile(Leptop -3 buc.). EG 2- Valorile cuprinse in Anexa C5 -Indicatori 
financiari nu sunt cele reale pentru investitia propusa deoarece in Anexa C1-Incasari din activitati non -agricole solicitantul a cuprins valori din tiparire A3 -Alb negru si color 
conform celor descrise de solicitant Cap.4-S.F,,activitatile de pregatire a implementarii au fost demarate inainte de depunerea cererii de finantare ,insemnand luna august a 
anului 2012,,(pag.66).De mentionat conform extraselor ORC solicitantul este actionar cu 50% la SC Arhi Plan SRL si 50% la Arhi Plan Consult SRL societati care 
desfasoara activitati de arhitectura. Deasemenea in Anexa C1 solicitantul prezinta valori din credite contractate ceeace contrazice Declaratia F,,Decalar ca organizatia pe 
care o reprezint NU are datorii catre institutii de credit si/sau institutii financiare nebancare,,. EG 6. Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asup
terenului pe o perioada de cel putin 10 ani:-In Contractul de superficie nu se specifica durata de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finantare pentru terenul pe care 
se va realiza investitia conform Ghidului Solicitantului.-Solicitantul Bunea George Laurentiu este actionar 50% la SC Arhi Plan SRL societate care a dat in superficie terenul 
lui Bunea George Laurentiu.-In Extrasul de carte funciara nu este specificat daca terenul este sau nu grevat de sarcini.-Certificatul de Urbanism prezentat in cererea de 
finantare nu este eliberat pe numele solicitantului ci pe numele Bunea George Laurentiu ca reprezentant al SC Arhi Plan SRL(Bunea George Laurentiu este actionar 50% si 
director general la SC Arhi Plan SRL) si nu se specifica ce avize si acorduri privind utilitatile(alimentare cu apa,energie electrica, canalizare)trebuie sa prezinte pentru 
eliberarea autorizatiei de constructie.-In studiul de fezabilitate pct 3.6 – Situatia utilitatilor si in E3.8-Fisa de verificare pe teren pe se consemneaza faptul ca nu exista sursa 
de apa si canalizare, nu se specifica distanta pana la reteaua de curent electric a localitatii, solicitantul nu si-a prevazut cheltuieli cu utilitati in bugetul indicativ.Deasemenea 
in studiul de fezabilitate la pagina 62 solicitantul descrie ,,Alimentare cu apa rece a consumatorilor se face de la un put forat” , in Anexa A3 si Bugetul indicativ nu sunt 
cuprinse cheltuieli cu alimentarea cu apa.EG 8.-Doc.17- Anexa nr.4.3-Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de 
stat si a ajutoarelor de minimis nu este corect intocmita deoarece este depusa pe Persoana fizica cu toate ca la data semnarii acestei declaratii (29.08.2012)conform 
extraselor ORC solicitantul era deja autorizat ca Persoana Fizica Autorizata din data de 01.06.2012. EG 1.- In Studiu de Fezabilitate(pag.27-28) pct. 2.5 se 
mentioneaza:,,Solicitantul a inceput deja investitia, achizitionand pana in prezent din surse proprii, echipamente specializate in tiparirea pe format mare. Solicitantul detine 
in prezent urmatoarele echipamente, care vor fi relocate in noul imobil:-Imprimanta Lexmark A3 laser color rezolutie 2400x2400 dpi-Imprimanta departamentala HP 
LASERJET A3 laser alb-negru rezolutie 1200x1200 dpi-Plotter HP DESIGNJET A1/rola 50m De mentionat este ca acelasi tip de echipamente se vor achizitiona si prin 
investitia propusa conform celor descrise in cererea de finantare pag.28 ,,Pentru dotarea completa se vor instala in cladire echipamentele pe care solicitantul le detine alaturi 
de echipamentele in curs de achizitionare:Multifuctionala A3 laser -color ,Potter A0 color,Leptop cu software specializat . Conform Ghidului Solicitantului ,solicitantul poate 
sa inceapa procedura de achizitii dupa ce solicitantul a primit Notificarea de selectare -In SF punctul 2 5 segmentul de piata la care se adreseaza solicitantul(pa

223 312 M 01 12 6 05 00563 2012 9 26
ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE LA S.C. 

SEROANDA  S.R.L.

S.C. SEROANDA 
S.R.L BIHOR

Comuna/Oras 
REMETEA Sat 

REMETEA
- - - - - - - - - - 205.800 0 174.930 0 30.870 31.343.297

EG2-Exista neconcordante dintre cheltuielile propuse in raport cu nevoile reale ale investitiei , iar la vizita pe teren , s-a constatat ca, spatiul ,respectiv constructia nu 
permite desfasurarea activitatii, acesta nefiind racordata la utilitati.-nu se justifica achizitia de motoferastrau, acesta nu se regaseste ca utilitate in fluxul tehnologic prezentat 
in memoriu justificativ-achizitia -banc de lucru cu set de scule pentru sculptura si pictura manuala nu se justifica, acest utilaj nu poate fi folosit in scopul activitatii 
complementare a productieii principale , respectiv productia de peleti. -pentru presa pentru peleti din lemn, nu au fost depuse 3 oferte conforme.-la cap. 4 din memoriu 
justificativ, nu au fost descrise utilitatile existente si nu s-a facut o prezentare tehnica a constructiei in care urmeaza a fi amplasate utilajele. EG4- Lipsa Doc. 15.2, 
solicitantul a depus la cererea de finantare diploma de licenta cu profil economic fara a fi specializare de manager/marketing. Avand in vedere ca,-in urma vizitei pe teren, s-
a constatat ca, proiectul este neeligibil- o parte din utilajele propuse a se achizitiona sunt cheltuieli neeligibile, respectiv achizitia de motoferastrau si banc de lucru cu set de 
scule pentru sculptura si pictura manuala-lipsa oferte conforme pentru presa pentru peleti lemn -valoarea eligibila de la cap.3.5 depaseste valoarea admisa din bugetul 
indicativ consideram ca , nu este necesara si nu se justifica completarea bugetului indicativ si a matricei de vialibilitate in fisa de evaluare. Pentru servicii consultanta , 
solicitantul a prezentat o oferta, iar pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egala cu 15.000 Euro a prezentat o oferta.Pentru presa pentru peleti din lemn , nu au 
fost prezentate oferte conforme.

224 312 M 01 12 6 05 00566 2012 9 26 CONSTRUIRE SI DOTARE 
SERVICE AUTO

SC TONCARS 
SRL BIHOR

Comuna/Oras 
SANMARTIN Sat 

CIHEI
- - - - - - - - - - 126.698 0 88.689 0 38.009 31.431.986

La EG 1 s-a bifat NU deoarece beneficiarul nu precizeaza in cadrul studiului de fezabilitate ce doreste sa realizeze prin proiect. Acesta nu a detaliat serviciile ce urmeaza sa 
le presteze prin proiect. La capitolul 2.4 nu a fundamentat concret necesitatea investitiei, acesta a precizat cateva date generale. In crerea de finatare intre pagiinile 29 si 30 
s-a gasit o pagina vara numar de pagina, in cadrul paginii prezente se regaseste graficul de executie semnat si stampilat de care beneficiar. S-a verificat si pe CD depus la 
cererea de finantare si aceasta pagina nu se regaseste. Beneficiarul nu a completat deloc capitolul 5 din cadrul studiului de fezabilitate avand in vedrere faptul ca este 
obligatoriu completarea tuturor capitolelor din studiu de fezabilitate. Una din cerintele masuri este ca beneficiarul sa nu aibe datorii catre bugetul de stat, la pag. 198 este 
atasata in cererii de finantare Anexa la Decizia cu nr. 146944/11.09.2012 prin care se precizeaza faptul ca beneficiarul este dator catre ANAF cu valoarea de 291 RON.La 
EG 2 s-a bifat NU deoarece beneficiarul nu a prezentat in Anex B1 date reale. Acesta a precizat in Anexa B1 ca va face raparatii auto pentru 30.000 potentiali clienti pe 
primul trimestru cu o valoare de 1 leu de reparatie. Aceste previziuni economice nu sunt reale acestea au fost introduse de catre beneficiar pentru a avea rezultate pozitive
viabilitatea economica a investitiei. Prin urmare proiectul este declarat NEELIGIBIL. La EG 2 s-a bifat NU deoarece beneficiarul nu a prezentat in Anex B1 date reale. 
Acesta a precizat in Anexa B1 ca va face raparatii auto pentru 30.000 potentiali clienti pe primul trimestru cu o valoare de 1 leu de reparatie. Aceste previziuni economice 
sunt reale acestea au fost introduse de catre beneficiar pentru a avea rezultate pozitive in viabilitatea economica a investitiei. In Abexa B8 bebeficiarul a precizat ca va mai 
primi in anu I incaodata valoarea sprijinului acordat de APDRP. Prin urmare proiectul este declarat NEELIGIBIL. La 3.1 s-a bifat NU deoarece sunt diferente intre bugetul 
indicativ si devizele Anexa A2 pe capitolele 2 si 5La 3.2 s-a bifat Nu deoarece in data precizata de catre beneficiar in cererea de finatare valoarea euro nu corespunde cu 
data precizata. In cererea de finatare se precizeaza ca data de referinta este 13.08.2012 cu valoarea de 4,5307 lei. In urma verificarilor pe saitul 
http://www.ecb.int/index.html apare valoarea de 4,5315 lei in data de 13.08.2012. La punctul 4.5 s-a bifat NU deoarece nu s-a prezentat declaratie din partea proiectantului 
su sursa de preturi. Solicitantul nu creaza conditii artificiale. La EG 1 s-a bifat NU deoarece beneficiarul nu precizeaza in cadrul studiului de fezabilitate ce doreste sa 
realizeze prin proiect. Acesta nu a detaliat serviciile ce urmeaza sa le presteze prin proiect. La capitolul 2.4 nu a fundamentat concret necesitatea investitiei, acesta a 
precizat cateva date generale. In crerea de finatare intre pagiinile 29 si 30 s-a gasit o pagina vara numar de pagina, in cadrul paginii prezente se regaseste graficul de 
executie semnat si stampilat de care beneficiar. S-a verificat si pe CD depus la cererea de finantare si aceasta pagina nu se regaseste. Beneficiarul nu a completat deloc 
capitolul 5 din cadrul studiului de fezabilitate avand in vedrere faptul ca este obligatoriu completarea tuturor capitolelor din studiu de fezabilitate. Una din cerintele masuri 
este ca beneficiarul sa nu aibe datorii catre bugetul de stat, la pag. 198 este atasata in cererii de finantare Anexa la Decizia cu nr. 146944/11.09.2012 prin care se 
precizeaza faptul ca beneficiarul este dator catre ANAF cu valoarea de 291 RON.La EG 2 s-a bifat NU deoarece beneficiarul nu a prezentat in Anex B1 date reale. Acesta a 
precizat in Anexa B1 ca va face raparatii auto pentru 30.000 potentiali clienti pe primul trimestru cu o valoare de 1 leu de reparatie. Aceste previziuni economice nu sunt 
reale acestea au fost introduse de catre beneficiar pentru a avea rezultate pozitive in viabilitatea economica a investitiei. Prin urmare proiectul este declarat NEELIGIBIL.
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225 312 M 01 12 6 05 00561 2012 9 26
DOTAREA UNUI CABINET DE 

ASISTENȚĂ MEDICALĂ 
SPECIALIZATĂ

S.C. FIZIO GAF 
S.R.L. BIHOR

Comuna/Oras 
SALARD Sat 

SALARD
- - - - - - - - - - 17.737 0 12.416 0 5.321 31.444.402

1.1-La verificarea doc.11.3-Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, anexa 4.1, solicitantul a bifat la punctul II-Tipul intreprinderii ca fiind intreprindere 
autonoma.In urma verificarii in ONRC, d-na Gafencu Maria Ileana asociat unic si administrator la SC FIZIOGAF SRL a fost identificata ca fiind asociat intr-o societate 
comrciala cu acelasi cod CAEN-8622, ca cel din proiectul depus, respectiv in SC RAMILUCK PRODCOM SRL in care d-na Gafencu Maria Ileana detine 50% din capitalul 
subscris, avand si calitatea de administrator.S-a constatat ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, proiectul fiind neeligibil.1.3 SC FIZIOGAF SRL a finaliza
in august 2012 un proiect pe masura 312,conform punctului C din CF si al raportului asupra utilizarii programelor de finantare nerambursabila. 1.1-La verificarea doc.11.3-
Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, anexa 4.1, solicitantul a bifat la punctul II-Tipul intreprinderii ca fiind intreprindere autonoma.In urma verifica
in ONRC d-na Gafencu Maria Ileana asociat unic si administrator la SC FIZIOGAF SRL a fost identificata ca fiind asociat intr-o societate comrciala cu acelasi cod CAEN-
8622, ca cel din proiectul depus, respectiv in SC RAMILUCK PRODCOM SRL in care d-na Gafencu Maria Ileana detine 50% din capitalul subscris, avand si calitatea de 
administrator.S-a constatat ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, proiectul fiind neeligibil.

226 312 M 01 12 6 05 00571 2012 9 26
INFIINTARE  CABINET  

MEDICAL IN  COMUNA  INEU  
COD,  CAEN 8622

SC ORLMEDICIS 
SRL BIHOR Comuna/Oras INEU 

Sat INEU - - - - - - - - - - 133.022 0 93.115 0 39.907 31.537.517

1.1. In urma verificarii in RECOM si a precizarilor din Declaratia privind incadrarea in IMM-uri, s-a constatat ca asociatul unic de la SC ORLMEDICIS SRL este asociat si in 
firma SC EUROMEDICALS SRL cu un procent de 75% cota de participare la beneficii si pierderi de unde rezulta ca cele doua firme 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 ORLMEDICIS SRL se constata ca dna Munteanu Simona Zaza este actionar 
unic cu 100% cota de participare la beneficii si pierderi , in SC EUROMEDICALS SRL aceasta detine 75%. Avand in vedere ca SC EUROMEDICALS SRL are ca activitati 
autorizate codul CAEN 8622 ( Activitati de asistenta medicala specializata), iar activitatea pentru care se solicita finantare prin proiectul depus de SC ORLMEDICIS SRL 
este pe codul CAEN 8622 ( Activitati de asistenta medicala specializata) 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 societăţii implicata pentru 
stabilirea cifrei de afaceri si a numărului mediu de salariaţi ai solicitantului nu se poate determina statutul acestuia. Precizarile din Declaratia privind incadrarea in IMM-uri 
contravin celor constatate in RECOM. SC ORLMEDICIS SRL nu este autonoma, ci legata cu SC EUROMEDICALS 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.” Nu s-a verificat viabilitatea investitiei deoarece proiectul este neeligibil. Solicitantul a bifat in declaratia F ca este inregistrat in scopuri de TVA. 
Avand in vedere ca proiectul este neeligibil nu s-au mai splicitat informatii suplimentare. Conform Certificatrului ORC al SC ORLMEDICIS SRL se constata ca dna 
Munteanu Simona Zaza este actionar unic cu 100% cota de participare la beneficii si pierderi , in SC EUROMEDICALS SRL aceasta detine 75% si ambele societati au cod 
CAEN 8622 activ,( acesta facand dealtfel si obiectul prezentului proiect ) de aici rezulta ca cele doua societati sunt legate, iar in declaratia privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor solicitantul a bifat ca este intreprindere autonoma. in concluzie conform metodologiei „În cazul in care în urma verificărilor se constată că solicitantul N
a declarat corect statutul intreprinderii autonomă, parteneră sau legată, expertul declară proiectul neeligibil.” .

227 312 C 01 12 6 05 00564 2012 9 26 CONSTRUIRE SERVICE 
AUTO, IMPREJMUIRE

BRONT FLORIN-
MARIUS BIHOR

Comuna/Oras 
SANMARTIN Sat 

SANMARTIN
- - - - - - - - - - 173.955 21.000 121.768 0 52.187 31.659.285

Pct.1.2-Solicitantul este persoană fizică neautorizată –nu este înregistrat în scop de TVA la data depunerii Cererii de finanţare Pct.1.2-Solicitantul este persoană fizică 
neautorizată –nu este înregistrat în scop de TVA la data depunerii Cererii de finanţare EG1-Există neconcordanţe privind amplasamentul între informaţiile prezentate în 
Contractul de concesiune care informează că terenul aferent investiţiei se află situat în intrvilanul localităţii şi informaţiile prezentate în Certificatul de urbanism care la 
regimul juridic informează situarea terenului în extravilan.Certificatul de urbanism este eliberat în scopul întocmirii S.F,PUZ şi documentaţia DTAC.Conform Cerificatului de 
urbanism solicitat pentru investiţia propusă prin proiect eliberarea Autorizaţiei de construire este condiţionată de aprobarea unui alt PUZ întocmit conform Legislaţiei în 
vigoare.În această situaţie nu s-a respectat Legea 350/2001 –completarea din OUG 7/2011-astfel:la art.32(1)-litera iniţierea PUZ se face după obţinerea unui aviz de 
oportunitate întocmit şi avizat conform legii.Cerificatul de urbanism nu este eliberat conform Avizului de oportunitate avizat de CJ Bihor Inst.Arhitectului . EG2-Prin proiect s-
a propus şi achiziţia de echipamente pentru desfăşurarea activităţii de service auto şi set de panouri fotovoltaice cu kit de instalare. Proiecţiile financiare care au determinat 
stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite EG1-
Există neconcordanţe privind amplasamentul între informaţiile prezentate în Contractul de concesiune care informează că terenul aferent investiţiei se află situat în intrvila
localităţii şi informaţiile prezentate în Certificatul de urbanism care la regimul juridic informează situarea terenului în extravilan.Certificatul de urbanism este eliberat în scop
întocmirii S.F,PUZ şi documentaţia DTAC.Conform Cerificatului de urbanism solicitat pentru investiţia propusă prin proiect eliberarea Autorizaţiei de construire este 
condiţionată de aprobarea unui alt PUZ întocmit conform Legislaţiei în vigoare.În această situaţie nu s-a respectat Legea 350/2001 –completarea din OUG 7/2011-astfel:la 
art.32(1)-litera iniţierea PUZ se face după obţinerea unui aviz de oportunitate întocmit şi avizat conform legii.Cerificatul de urbanism nu este eliberat conform Avizului de 
oportunitate avizat de CJ Bihor Inst.Arhitectului . EG2-Prin proiect s-a propus şi achiziţia de echipamente pentru desfăşurarea activităţii de service auto şi set de panouri 
fotovoltaice cu kit de instalare. Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte conforme sau extras din Baza 
de date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite EG2-Prin proiect s-a propus şi achiziţia de echipamente pentru desfăşurarea activităţii de service auto şi 
set de panouri fotovoltaice cu kit de instalare. Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte conforme sau 
extras din Baza de date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite. EG2-Prin proiect s-a propus şi achiziţia de echipamente pentru desfăşurarea activităţii de 
service auto şi set de panouri fotovoltaice cu kit de instalare. Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte 
conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite. pct.3.7-solicitantul nu este plătitor de TVA la data depunerii Cererii de 
finanţare iar Bugetul indicativ este elaborat cu TVA neeligibil pct.3.7-solicitantul nu este plătitor de TVA la data depunerii Cererii de finanţare iar Bugetul indicativ este 
elaborat cu TVA neeligibil Pct 4.1Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte conforme sau extras din 
Baza de date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite pentru utilaje şi kiturile de panouri fotovoltaice Pct 4.1Proiecţiile financiare care au determinat 
stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite 
pentru utilaje şi kiturile de panouri fotovoltaice Posibilă condiţie artificială:Verificarea în ONRC indică că beneficiarul are o firmă SC.RUBIN COMIMPEX SRL-J5/2172/1991 
înregistrată cu sediul social în loc.SÎNMARTIN,jud.Bihor la aceeaşi adresă cu cea indicată în Cererea de finanţare şi acelaşi cod CAEN principal- CAEN4520 pentru care se 
informează ca activitate întreruptă în 2012. Verificarea în ONRC indică că beneficiarul are o firmă SC.RUBIN COMIMPEX SRL-J5/2172/1991 înregistrată cu sediul social î
loc.SÎNMARTIN,jud.Bihor la aceeaşi adresă cu cea indicată în Cererea de finanţare şi acelaşi cod CAEN principal- CAEN4520 pentru care se informează ca activitate 
întreruptă în 2012. EG1-Există neconcordanţe privind amplasamentul între informaţiile prezentate în Contractul de concesiune care informează că terenul aferent investiţiei 
se află situat în intrvilanul localităţii şi informaţiile prezentate în Certificatul de urbanism care la regimul juridic informează situarea terenului în extravilan.Certificatul de 
urbanism este eliberat în scopul întocmirii S.F,PUZ şi documentaţia DTAC.Conform Cerificatului de urbanism solicitat pentru investiţia propusă prin proiect eliberarea 
Autorizaţiei de construire este condiţionată de aprobarea unui alt PUZ întocmit conform Legislaţiei în vigoare.În această situaţie nu s-a respectat Legea 350/2001 
–completarea din OUG 7/2011-astfel:la art.32(1)-litera iniţierea PUZ se face după obţinerea unui aviz de oportunitate întocmit şi avizat conform legii.Cerificatul de urbanism 
nu este eliberat conform Avizului de oportunitate avizat de CJ Bihor Inst.Arhitectului . EG2-Prin proiect s-a propus şi achiziţia de echipamente pentru desfăşurarea activităţii 
de service auto şi set de panouri fotovoltaice cu kit de instalare Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de 
oferte conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite. Pct.4.1 Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului 
indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite pentru utilaje şi kiturile 
de panouri fotovoltaice EG1-Există neconcordanţe privind amplasamentul între informaţiile prezentate în Contractul de concesiune care informează că terenul afere

228 312 M 01 12 6 05 00562 2012 9 26 ÎNFIINŢAREA UNUI ATELIER 
DE TINICHIGERIE KISS CSABA BIHOR

Comuna/Oras 
BIHARIA Sat 

BIHARIA
- - - - - - - - - - 67.313 0 57.216 0 10.097 31.716.501

La verificarea daca solicitantul apartine categoriilor beneficiarilor eligibili, se verifica Documentul 10.2-Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprindrilor 
mici si mijlocii, acest document nu s-a putut verifica deoarece nu a fost atasat cererii de finantare. In concluzie solicitantul nu a declarat statutul intreprinderii. La verificarea 
in portal ONRC-Serviciul Recom, solicitantul Kiss Csaba, cnp:1811202055131 este unic asociat al SC Pretab SRL-J05/1964/2004, aceasta societate fiind in functiune si 
avand ca activitate principala cod caen 2599-fabricarea altor articole din metal, acelasi cod caen pentru care se solicita finantare prin proiectul depus. In urma verificarilor, 
solicitantul nu a declarat statutul intreprinderii, proiectul fiind neeligibil. Documentul incheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosinta asupra cladirii in care se va 
realiza investitia este incheiat intre SC Pretab SRL prin reprezentant legal Kiss Csaba si Kiss Csaba ca persoana fizica.Proiectul fiind declarat neeligibil, solicitantul nu se 
incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili, nu se intocmesc bugetul, planul financiar si matricea de verificare a viabilitatii.
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229 312 C 01 12 6 05 00558 2012 9 26

CONSTRUIRE SPATIU 
FABRICARE INCALTAMINTE 
SI ACHIZITIE ECHIPAMENTE 

PENTRU PROMENADE 
CALZATURE S.R.L. 

PROMENADE 
CALZATURE SRL BIHOR

Comuna/Oras 
SANTANDREI Sat 

PALOTA
- - - - - - - - - - 235.238 10.000 199.952 0 35.286 31.916.453

1.1 – Ca urmare a verificarii doc. 11.3 – Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor semnata de d-na Buzle Marioara in calitate de administrator si 
reprezentant legal al solicitantului S.C. PROMENADE CALZATURE S.R.L. si a verificarii actionaritului in serviciul RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului, s-
au constatat urmatoarele :- d-na Buzle Marioara care este asociat unic al solicitantului S.C. PROMENADE CALZATURE S.R.L. este actionar la S.C. ALEA SHOES S.R.L. 
cu o cota de participare de 50% si totodata si administrator cu puteri depline ; de asemenea d-na Buzle Marioara mai este actionar la S.C. BAUPROFI S.R.L. cu o cota de 
participare de 95.24% si totodata administrator cu puteri depline ; - domeniul principal de activitate al solicitantului S.C. PROMENADE CALZATURE S.R.L. pentru care se 
solicita ajutor public nerambursabil este reprezentat de activitatea aferenta codului CAEN 1520 – fabricarea incaltamintei ; domeniul principal de activitate al societatii S.C. 
ALEA SHOES S.R.L. este fabricarea incaltamintei cod CAEN 1520, iar aceeasi activitate dar ca activitate secundara se regaseste si la S.C. BAUPROFI S.R.L. ;- toate cele 
trei societati isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta ;Avand in vedere precizarile de mai sus, statutul solicitantului S.C. PROMENADE CALZATURE S.R.L. es
de intreprindere partenera cu celelalte doua societati, informatie ce trebuia completata in doc. 11.3 - Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor. In cadrul 
Declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, acesta bifand rubrica aferenta 
intreprinderii autonome.In conformitate cu procedura de evaluare vers. 07, „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”.Pct. 1.5 – S-au constatat urmatoarele elemente comune :1. Acelasi titlu al proiectului 
“Construire spatiu....si achizitie echipamente pentru la S.C.........S.R.L.” identificat la inca patru proiecte ce au fost prezentate in cadrul aceleiasi masuri si sesiuni. 2. 
Aceeasi adresa pentru sediul social in localitatea Palota, comuna Santandrei, judetul Bihor, nr. 181, se regaseste la inca cinci solicitanti, respectiv S.C. SAFIAN 
MAROCHIN S.R.L., S. C. DESIGN AND BUILD S.R.L., S.C. SURFAX S.R.L. si S.C. MOEBILUS S.R.L.3. In comuna Santandrei, judetul Bihor sunt inca cinci proiecte, 
care au fost enuntate mai sus.5. Acelasi consultant S.C. Horus S.R.L. a elaborat inca patru proiecte. Proiectul este neeligibil si nu s-a continuat evaluarea proiectului. 
Proiectul este neeligibil si nu s-a continuat evaluarea proiectului. Proiectul este neeligibil si nu s-a continuat evaluarea proiectului. Proiectul este neeligibil si nu s-a continuat 
evaluarea proiectului. Proiectul este neeligibil si nu s-a continuat evaluarea proiectului. In urma controlului documentar s-a constatat ca proiectul este neeligibil deoarece 
:1.1 – Ca urmare a verificarii doc. 11.3 – Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor semnata de d-na Buzle Marioara in calitate de administrator si 
reprezentant legal al solicitantului S.C. PROMENADE CALZATURE S.R.L. si a verificarii actionaritului in serviciul RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului, s-
au constatat urmatoarele :- d-na Buzle Marioara care este asociat unic al solicitantului S.C. PROMENADE CALZATURE S.R.L. este actionar la S.C. ALEA SHOES S.R.L. 
cu o cota de participare de 50% si totodata si administrator cu puteri depline ; de asemenea d-na Buzle Marioara mai este actionar la S.C. BAUPROFI S.R.L. cu o cota de 
participare de 95.24% si totodata administrator cu puteri depline ; - domeniul principal de activitate al solicitantului S.C. PROMENADE CALZATURE S.R.L. pentru care se 
solicita ajutor public nerambursabil este reprezentat de activitatea aferenta codului CAEN 1520 – fabricarea incaltamintei ; domeniul principal de activitate al societatii S.C. 
ALEA SHOES S.R.L. este fabricarea incaltamintei cod CAEN 1520, iar aceeasi activitate dar ca activitate secundara se regaseste si la S.C. BAUPROFI S.R.L. ;- toate cele 
trei societati isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta ;Avand in vedere precizarile de mai sus, statutul solicitantului S.C. PROMENADE CALZATURE S.R.L. es
de intreprindere partenera cu celelalte doua societati, informatie ce trebuia completata in doc. 11.3 - Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor. In cadrul 
Declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, acesta bifand rubrica aferenta 
intreprinderii autonome.In conformitate cu procedura de evaluare vers. 07, „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”.

230 312 C 01 12 6 05 00549 2012 9 26

CONSTRUIRE SPATIU 
FABRICARE MAROCHINARIE 
SI ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
PENTRU SAFIAN MAROCHIN 

S.R.L.

SAFIAN 
MAROCHIN SRL BIHOR

Comuna/Oras 
SANTANDREI Sat 

PALOTA
- - - - - - - - - - 235.245 10.000 199.958 0 35.287 32.116.411

EG1;EG5;EG6; – Proiectul nu este legat si sigilat ;LA FISA E 2.1-Nu este atasat extras din baza de date.Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din 
documentul DSP – Bihor .La vizita pe teren s-au solicitat informatii suplimentare prin care s-a solicitat descrierea clara privind utilitatile existente... Raspunsul nu este clar 
pentru evacuarea apelor uzate ,Raportul asupra verificarii pe teren – mentioneaza ca „Evacuarea apelor uzate se va face in bazin vidanjabil , fara a fi prezentat acordul SC 
ARAMIS SRL nici in conventia de constituire drept de uzufruct si nici in documentele prezentate in fisa E 3.4 –Solicitare de informatii suplimentare nr.899/22.05.2013. 
Lipsa stadiului fizic al cladirii la momentul vizitei pe teren;Nu a fost solicitat nici in fisa E 3.4.EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul 
productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create. EG1;EG5;EG6; – Proiectul nu este legat si sigilat ;LA FISA E 2.1-Nu este atasat extras 
din baza de date.Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din documentul DSP – Bihor .La vizita pe teren s-au solicitat informatii suplimentare prin 
care s-a solicitat descrierea clara privind utilitatile existente... Raspunsul nu este clar pentru evacuarea apelor uzate ,Raportul asupra verificarii pe teren – mentioneaza ca 
„Evacuarea apelor uzate se va face in bazin vidanjabil , fara a fi prezentat acordul SC ARAMIS SRL nici in conventia de constituire drept de uzufruct si nici in documentele 
prezentate in fisa E 3.4 –Solicitare de informatii suplimentare nr.899/22.05.2013. Lipsa stadiului fizic al cladirii la momentul vizitei pe teren;Nu a fost solicitat nici in fisa E 
3.4.EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create. EG2 
– nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create. EG2 – nu se 
asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create. S-a atasat extrasul din 
baza de date privind consultanta. S-a atasat extrasul din baza de date privind consultanta. Acelasi consultant se regaseste la doua sau mai multe proiecte. EG1;EG5;EG6; 
– Proiectul nu este legat si sigilat ;LA FISA E 2.1-Nu este atasat extras din baza de date.Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din documentul 
DSP – Bihor .La vizita pe teren s-au solicitat informatii suplimentare prin care s-a solicitat descrierea clara privind utilitatile existente... Raspunsul nu este clar pentru 
evacuarea apelor uzate ,Raportul asupra verificarii pe teren – mentioneaza ca „Evacuarea apelor uzate se va face in bazin vidanjabil , fara a fi prezentat acordul SC ARAMIS 
SRL nici in conventia de constituire drept de uzufruct si nici in documentele prezentate in fisa E 3.4 –Solicitare de informatii suplimentare nr.899/22.05.2013. Lipsa stadiului 
fizic al cladirii la momentul vizitei pe teren;Nu a fost solicitat nici in fisa E 3.4.EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in 
functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create EG1;EG5;EG6; – Proiectul nu este legat si sigilat ;LA FISA E 2.1-Nu este atasat extras din baza de 
date.Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din documentul DSP – Bihor .La vizita pe teren s-au solicitat informatii suplimentare prin care s-a 
solicitat descrierea clara privind utilitatile existente... Raspunsul nu este clar pentru evacuarea apelor uzate ,Raportul asupra verificarii pe teren – mentioneaza ca „Evacua
apelor uzate se va face in bazin vidanjabil , fara a fi prezentat acordul SC ARAMIS SRL nici in conventia de constituire drept de uzufruct si nici in documentele prezentate in 
fisa E 3.4 –Solicitare de informatii suplimentare nr.899/22.05.2013. Lipsa stadiului fizic al cladirii la momentul vizitei pe teren;Nu a fost solicitat nici in fisa E 3.4.EG2 – nu 
se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create.

231 312 M 01 12 6 05 00548 2012 9 26

ACHIZITIE LINIE DE PRODUS 
PELETI LA SC BUTCOENERG 
SRL DIN SAT MIHAI BRAVU, 

COMUNA ROSIORI, JUDETUL 
BIHOR

BUTCOENERG 
SRL BIHOR

Comuna/Oras 
ROSIORI Sat MIHAI 

BRAVU
- - - - - - - - - - 80.034 0 68.028 0 12.006 32.184.439

EG1;EG 5;EG6; –LA FISA E 2.1- Nu este atasat extras din baza de date.;Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din documentul APM – Bihor;La 
vizita pe teren s-a prezentat Contract de comodat – autentificat la notar la data de 31.05.2013;desi nu a fost solicitat in fisa E3.4;document care nu poate fi luat in 
considerare . Cererea de finantare are atasat contract de comodat neautentificat la notar.Raportul de expertiza nu are prezentat Stadiul fizic al cladirii in care se vor amplasa 
utilajele;Fisa E 3.8 – pct 7 – mentioneaza faptul ca nu este cazul pentru verificarea expertizei tehnice desi a fost solicitat un raport de expertiza prin E 3.4,pentru certificarea 
viabilitatii constructiei.EG2 – Nu este prezentata productivitatea utilajelor , avand in vedere locurile de munca nou create ,pe zi ;luna;an , corelate cu anexele B. Nu este 
asigurata viabilitatea investitiei. EG1;EG 5;EG6; –LA FISA E 2.1- Nu este atasat extras din baza de date.;Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel d
documentul APM – Bihor;La vizita pe teren s-a prezentat Contract de comodat – autentificat la notar la data de 31.05.2013;desi nu a fost solicitat in fisa E3.4;document 
care nu poate fi luat in considerare . Cererea de finantare are atasat contract de comodat neautentificat la notar.Raportul de expertiza nu are prezentat Stadiul fizic al cladirii 
in care se vor amplasa utilajele;Fisa E 3.8 – pct 7 – mentioneaza faptul ca nu este cazul pentru verificarea expertizei tehnice desi a fost solicitat un raport de expertiza prin E 
3.4,pentru certificarea viabilitatii constructiei.EG2 – Nu este prezentata productivitatea utilajelor , avand in vedere locurile de munca nou create ,pe zi ;luna;an , corelate cu 
anexele B. Nu este asigurata viabilitatea investitiei. EG2 – Nu este prezentata productivitatea utilajelor , avand in vedere locurile de munca nou create ,pe zi ;luna;an , 
corelate cu anexele B. Nu este asigurata viabilitatea investitiei. EG2 – Nu este prezentata productivitatea utilajelor , avand in vedere locurile de munca nou create ,pe zi 
;luna;an , corelate cu anexele B. Nu este asigurata viabilitatea investitiei. S-a atasat extrasul din baza de date privind consultanta. S-a atasat extrasul din baza de date 
privind consultanta. Aceiasi firma de consultanta a depus mai multe proiecte. Aceiasi firma de consultanta a depus mai multe proiecte EG1;EG 5;EG6; –LA FISA E 2.1- Nu
este atasat extras din baza de date.;Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din documentul APM – Bihor;La vizita pe teren s-a prezentat Contract 
comodat – autentificat la notar la data de 31.05.2013;desi nu a fost solicitat in fisa E3.4;document care nu poate fi luat in considerare . Cererea de finantare are atasat 
contract de comodat neautentificat la notar.Raportul de expertiza nu are prezentat Stadiul fizic al cladirii in care se vor amplasa utilajele;Fisa E 3.8 – pct 7 – mentioneaza 
faptul ca nu este cazul pentru verificarea expertizei tehnice desi a fost solicitat un raport de expertiza prin E 3.4,pentru certificarea viabilitatii constructiei.EG2 – Nu este 
prezentata productivitatea utilajelor , avand in vedere locurile de munca nou create ,pe zi ;luna;an , corelate cu anexele B. Nu este asigurata viabilitatea investitiei. EG1;EG 
5;EG6; –LA FISA E 2.1- Nu este atasat extras din baza de date.;Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din documentul APM – Bihor;La vizita pe 
teren s-a prezentat Contract de comodat – autentificat la notar la data de 31.05.2013;desi nu a fost solicitat in fisa E3.4;document care nu poate fi luat in considerare . 
Cererea de finantare are atasat contract de comodat neautentificat la notar.Raportul de expertiza nu are prezentat Stadiul fizic al cladirii in care se vor amplasa utilajele;Fisa 
E 3.8 – pct 7 – mentioneaza faptul ca nu este cazul pentru verificarea expertizei tehnice desi a fost solicitat un raport de expertiza prin E 3.4,pentru certificarea viabilitatii 
constructiei.EG2 – Nu este prezentata productivitatea utilajelor , avand in vedere locurile de munca nou create ,pe zi ;luna;an , corelate cu anexele B. Nu este asigurata 
viabilitatea investitiei.
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232 312 C 01 12 6 05 00546 2012 9 26

„CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE SI ACHIZITIE 
ECHIPAMENTE LA SC GAP 

METAL INVEST SRL”

S.C. GAP METAL 
INVEST S.R.L. BIHOR

Comuna/Oras 
NOJORID Sat 

APATEU
- - - - - - - - - - 235.104 14.300 199.838 0 35.266 32.384.277

1.1.Care este statutul solicitantului?In urma verificarii in RECOM si a precizarilor din Legea 346 din 14 iulie 2004 Art.4 pct.4 si pct.5 privind incadrarea in IMM-uri, s-a 
constatat ca SC GAP METAL INVEST SRL(cod CAEN 2511 si 2562) si SC GAP METAL SRL(cod CAEN 2512). sunt firme legate, actionand pe aceeasi piata. Solicitantul 
s-a declarat intreprindere autonoma. Conform metodologiei de evaluare, „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.” Astfel, proiectul se declara neeligibil. Conform Certificatrului ORC al SC GAP METAL 
SRL se observa ca domnul Popa Gheorghe detine 50%(majoritatea) in aceasta, de unde rezulta ca cele doua societati sunt legate. S-au atasat print-screen-uri din 
RECOM.1.5 Acţionarii/asociatii majoritari ai solicitantului au deja proiecte aprobate sau in derulare în cadrul aceleiasi măsuri?Prin verificarea în RECOM se observa că 
acţionarul Popa Gheorghe, asociat unic in SC GAP METAL INVEST SRL este acţionar/asociat majoritar (50%) în SC GAP METAL , In bazele de date FEADR şi în 
documentul 16, se constata ca aceste societăţi nu au încheiat contracte de finanţare cu APDRP La EG 2 Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei s-a bifat 
„NU” din urmatoarele considerente: Solictantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari. SC GAP METAL INVEST SRL prin prezentul 
proiect isi propune realizarea de elemente metalice, respectiv grinzi si stilpi cu zabrele. Pentru calculul capacitatii de productie explicatiile solicitantului sunt ca ” capacitatea 
anuala de productie va fi de app216 tone grinzi“. Ca urmare productiile obtinute nu sunt explicitate.De asemenea tarifele de 7,20 ron/kg si 5,50 ron/kg de produs finit nu su
justificat. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile nu sunt justificate de catre solicitant ci au fost estimate la 3,6 ron/kg. La fel au fost estimate si alte cheltuieli 
materiale ca procent de 10% din pretul de vanzare . Prin prezentul proiect solicitantul isi propune achizitionarea de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie 
electrica care va fi folosita in procesul de productie.Cu toate acestea cheltuielile cu energia si apa au fost estimate la un cost de 77.760 lei anual, incluzand si cheltuielile cu 
energia electrica. Nu este prezentata o analiza temeinica, bazata pe date tehnice a posibilitatii utilizarii sistemului fotovoltaic in exploatarea echipamentelor mentionate. 
Astfel cheltuieli cu achizitionarea de panouri fotovoltaice nu se justifica. Ca urmare solicitantul nu a demonstrat viabilitatea investitiei, folosind in calculul indicatorilor 
economici date nesustenabile, motiv pentru care viabilitatea economico-financiara a proiectului nu a putut fi verificata. La EG 2 Beneficiarul trebuie sa demonstreze 
viabilitatea investitiei s-a bifat „NU” din urmatoarele considerente: Solictantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari. SC GAP METAL 
INVEST SRL prin prezentul proiect isi propune realizarea de elemente metalice, respectiv grinzi si stilpi cu zabrele. Pentru calculul capacitatii de productie explicatiile 
solicitantului sunt ca ” capacitatea anuala de productie va fi de app216 tone grinzi“. Ca urmare productiile obtinute nu sunt explicitate.De asemenea tarifele de 7,20 ron/kg si 
5,50 ron/kg de produs finit nu sunt justificat. Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile nu sunt justificate de catre solicitant ci au fost estimate la 3,6 ron/kg. La 
fel au fost estimate si alte cheltuieli materiale ca procent de 10% din pretul de vanzare . Prin prezentul proiect solicitantul isi propune achizitionarea de panouri fotovoltaice 
pentru producerea de energie electrica care va fi folosita in procesul de productie.Cu toate acestea cheltuielile cu energia si apa au fost estimate la un cost de 77.760 lei 
anual, incluzand si cheltuielile cu energia electrica. Nu este prezentata o analiza temeinica, bazata pe date tehnice a posibilitatii utilizarii sistemului fotovoltaic in exploatarea 
echipamentelor mentionate. Astfel cheltuieli cu achizitionarea de panouri fotovoltaice nu se justifica. Ca urmare solicitantul nu a demonstrat viabilitatea investitiei, folosind in 
calculul indicatorilor economici date nesustenabile, motiv pentru care viabilitatea economico-financiara a proiectului nu a putut fi verificata. Nu a fost completat buget si plan 
financiar, proiectul fiind neeligibil. Nu s-au intocmit buget si plan financiar, proiectul fiind neeligibil. Nu s-au intocmit buget si plan financiar, proiectul fiind neeligibil. In urma 
verificării Cererii de Finantare, a dosarului admnistrativ, a consultării/verificării documentelor aferente Cererilor de Finanțare cu amplasament în aceeași comuna, a verificării 
în Recom, au fost indentificate urmatoarele situatii: 1.Conform doc. 16 în comuna Nojorid, jud. Bihor in cadrul sesiunii M312- 1/12 – 28.09.2012 au fost depuse 2 proiecte 
încadrate cu acelasi tip de de activitate propus spre finantare (cod CAEN 2511- Fabricarea de constructii metalice si parti componnete ale structurilor metalice si 2562-
operatiuni de mecanica generala): SC GAP METAL INVEST SRL – F312C011260500546 si SC JOHN METAL EXPERT SRL – F312C011260500560. Amplasamentul 
acestora este in in sate invecinate, Apateu si Livada de Bihor, comuna Novorid.2. Sediile sociale ale celor doua societati este in aceeasi comuna Bratca, sat Beznea, chiar 
daca investitiile sunt in comuna Nojorid.3. Titulurile celor 2 proiecte sunt relativ asemanătoare în sensul că diferă numele solicitantului si nr. Cartiii Funciare.4.Ambele 
proiectele au fost elaborate de acelasi consultant, respectiv SC Romcom Invest SRL. 5. Reprezentantii legali (si asociatii unici) ai celor 2 proiecte, Popa Gheorghe si Popa 
Ionut sunt frati gemeni, amandoi fiind nacuti in data de 08.02.1983 in Oradea.6. Examinand cele doua extrase de cont prezentate de cei doi solicitanti se observa ca cele 
doua extrase sunt din 25.09.2012 , unul de la ora 10.01, iar celalalt de la ora 10.17, exista suspiciunea ca suma a fost virata de la SC JOHN METAL EXPERT SRL la SC 
GAP METAL INVEST SRL. In aceasta situatie nu se face dovada capacitatii de finantare a proiectului de catre cei doi solicitanti.7. Prin cele doua proiecte se achizitioneaza 
echipamente diferite (cu exceptia aparatelor de sudura) astfel incat cu acestea sa se poata efectua operatiuni diferite pentru fabricarea constructiilor metalice. De exemplu, 
SC JOHN METAL EXPERT SRL nu achizitioneaza polizoare pe cand SC GAP METAL INVEST SRL achizitioneaza 3 polizoare diferite SC GAP METAL INVEST SRL

233 312 C 01 12 6 05 00650 2012 9 27

CONSTRUIRE SPATIU 
FABRICARE MOBILIER SI 
ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
PENTRU MOEBILUS S.R.L.

MOEBILUS S.R.L. BIHOR
Comuna/Oras 

SANTANDREI Sat 
PALOTA

- - - - - - - - - - 235.271 10.000 199.980 0 35.291 32.584.257

EG1-Raportul de evaluare asupra imobilului nu este semnat si stampilat de un expert evaluator autorizat.EG-6 Certificatul de Urbanism Nr.239/14.09.2012 nu este legal 
intocmit deoarece Conventia de constituire drept de uzufruct nr.2011 este autentificat in data de 19.09.2012:Certificatul de urbanism este eliberat inainte ca solicitantul sa 
faca dovada detinerii terenului pe care urmeaza sa fie amplasata investitia. EG1-Raportul de evaluare asupra imobilului nu este semnat si stampilat de un expert evaluator 
autorizat.EG-6 Certificatul de Urbanism Nr.239/14.09.2012 nu este legal intocmit deoarece Conventia de constituire drept de uzufruct nr.2011 este autentificat in data de 
19.09.2012:Certificatul de urbanism este eliberat inainte ca solicitantul sa faca dovada detinerii terenului pe care urmeaza sa fie amplasata investitia. Solicitantul nu a 
detaliact valorile cuprinse in prognoza cheltuielilor. Solicitantul nu a detaliact valorile cuprinse in prognoza cheltuielilor. EG1-Raportul de evaluare asupra imobilului nu este 
semnat si stampilat de un expert evaluator autorizat.EG-6 Certificatul de Urbanism Nr.239/14.09.2012 nu este legal intocmit deoarece Conventia de constituire drept de 
uzufruct nr.2011 este autentificat in data de 19.09.2012:Certificatul de urbanism este eliberat inainte ca solicitantul sa faca dovada detinerii terenului pe care urmeaza sa fie 
amplasata investitia. EG1-Raportul de evaluare asupra imobilului nu este semnat si stampilat de un expert evaluator autorizat.EG-6 Certificatul de Urbanism 
Nr.239/14.09.2012 nu este legal intocmit deoarece Conventia de constituire drept de uzufruct nr.2011 este autentificat in data de 19.09.2012:Certificatul de urbanism este 
eliberat inainte ca solicitantul sa faca dovada detinerii terenului pe care urmeaza sa fie amplasata investitia.
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DOTARE ATELIER SI BIROU 

PENTRU FABRICARE 
COVOARE SI MOCHETE

GASPAR EVA BIHOR
Comuna/Oras 
BIHARIA Sat 
CAUACEU

- - - - - - - - - - 48.458 0 41.189 0 7.269 32.625.446

La verificarea in Recom a solicitantei dupa cnp:2561111054677, nu s-au gasit inregistrari. Solicitanta a declarat corect statutul de microintreprindere. Documentul incheiat 
la notariat nu certifica dreptul de folosinta pentru cladirea in care se va realiza investitia, pe o perioade de 10 ani de la data depunerii cererii de finantare, contractul putand fi 
reziliat unilateral de catre oricare dintre cele doua parti.La pct.4 al memoriului justificativ nu s-a facut o prezentare tehnica a constructiei in care urmeaza a se amplasa 
utilajele (inclusiv utilitatile). Solicitantul face dovada cofinantarii prin extras de conteliberat de CEC BANK S.A.-Sucursala Oradea, suma fiind virata de d-na Gaspar Emilia 
care are proiect in derulare pe masura 312 (C312C011160500328). In concluzie investitia propusa de solicitant nu poate functiona independent de alta investitie FEADR, 
proiectul fiind neeligibil.
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ACHIZITIA UNEI AMBULANTE 
VETERINARE SI DOTARI DE 
SPECIALITATE IN VEDEREA 

PRESTARII DE SERVICII 
SANITAR-VETERINARE LA SC 

AMBUVET SRL

S.C. AMBUVET 
S.R.L. BIHOR

Comuna/Oras 
CURATELE Sat 
POCIOVELISTE

- - - - - - - - - - 75.371 0 52.760 0 22.611 32.678.206

1.1 La verificarea solicitantului in RECOM, asociatul unic a fost gasit si ca asociat cu cota de participare de 50% in firma MIDEA TRADE SRL, CUI 5254450, cu codul 
CAEN 7500,cu sediul in localitatea Beius,cu o distanta sub 10 km intre cele doua localitati, ceea ce contravine cu declaratia din doc. 11.3 - Anexa nr. 4.1 EG2 Solicitantul 
nu a prezentat 3 oferte pentru toate achizitiile propuse prin proiect La verificarea matricei viabilitatii economico financiare a proiectului la Valoarea investitiei exista diferente, 
dar respecta criteriul. Solicitantul nu a prezentat 3 oferte decat pentru ambulanta autoutilitara. Conform verificarilor in serviciul RECOM,asociatul unic al solicitantului SC 
AMBUVENT SRL este asociat cu cota de participare de 50% in SC MIDEA TRADE SRL cu acelasi cod CAEN 7500-,,servicii veterinare,,cu sediul in localitatea Beiuș.Cele 
doua localitati sunt in aceeasi zona a judetului Bihor la o distanta mai mica de 10 km.una de cealalta ,isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe piete adiacente 
existand astfel neconcordanta cu doc.11.3-declaratia conform Anexei nr.4.1 tipul intreprinderii:intreprindere autonoma.

236 312 C 01 12 6 05 00646 2012 9 27

INFIINTARE UNITATE 
FABRICARE PRODUSE DIN 

BETON PENTRU 
CONSTRUCTII IN COMUNA 

BORS, JUDETUL BIHOR

SC TIELOTAS 
SRL BIHOR Comuna/Oras BORS 

Sat SANTION - - - - - - - - - - 235.132 2.041 199.862 0 35.270 32.878.068

Din analiza punctului 6 s-au constatat urmatoarele:- Au au fost identificate mai multe proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 cu acelasi titlu respectiv INFIINTARE 
UNITATE FABRICARE PRODUSE DIN BETON PENTRU CONSTRUCTII IN COMUNA BORS, JUDETUL BIHOR; Proiectele identificate au acelasi consultant respectiv 
SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL. In cadrul proiectului cheltuielile aferente cap. 3 sunt toate pe neeligibil. S-a atasat prezentei fise lista proiectelor. - Nu au 
fost identificate în cadrul măsurii 312, conform documentului 16 alte proiecte care au sediu social respectiv in Judetul: BIHOR Sat ROHANI Comuna CAPALNA Nr. 3 Cod 
Postal 417132-In urma verificarii documentului 16 au fost identificate mai multe proiecte cu acelasi amplasament respectiv in Comuna BORS Sat SANTION-conform listei 
atasate.- Nu au fost identificate alte proiecte în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 16, la care dmnul Bot Bogdan-Viorel să fie reprezentant legal.-Au 
fost identificate mai multe proiecte pe raza comunei Bors ce au ca si consultant aceeasi firma de consultanta respectiv SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL- 
conform listei atasate. In urma analizei se constata ca solicitantul S.C. Tielotas Revistios S.R.L. are acelasi amplasament al proiectului cu S.C. Revistios S.R.L. in parcele 
cadastrale vecine. Ambele proiecte au Contractele de concesiune semnate in aceeasi zi cu numere consecutive. Majoritatea documentelor sunt eliberate in aceeasi zi, 
scrisorile de confotsunt de la aceeasi banca iar proiectele sunt identice (inclusiv indicatorii economici, oferte si contraoferte). Avand in vedere faptul ca activitatile propuse 
prin proiect sunt identice si produsele finite sunt aceleasi, fluxul tehnologic fiind unul complet, suspiciunea ca s-au creat conditii artificiale nu poate fi demonstrata la 
momentul evaluarii. Din analiza punctului 6 s-au constatat urmatoarele:- Au au fost identificate mai multe proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 cu acelasi titlu 
respectiv INFIINTARE UNITATE FABRICARE PRODUSE DIN BETON PENTRU CONSTRUCTII IN COMUNA BORS, JUDETUL BIHOR; Proiectele identificate au 
acelasi consultant respectiv SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL. In cadrul proiectului cheltuielile aferente cap. 3 sunt toate pe neeligibil. S-a atasat prezentei 
fise lista proiectelor. - Nu au fost identificate în cadrul măsurii 312, conform documentului 16 alte proiecte care au sediu social respectiv in Judetul: BIHOR Sat ROHANI 
Comuna CAPALNA Nr. 3 Cod Postal 417132-In urma verificarii documentului 16 au fost identificate mai multe proiecte cu acelasi amplasament respectiv in Comuna 
BORS Sat SANTION-conform listei atasate.- Nu au fost identificate alte proiecte în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 16, la care dmnul Bot Bogda
Viorel să fie reprezentant legal.-Au fost identificate mai multe proiecte pe raza comunei Bors ce au ca si consultant aceeasi firma de consultanta respectiv SC ROMACTIV 
BUSINESS CONSULTING SRL- conform listei atasate. In urma analizei se constata ca solicitantul S.C. Tielotas Revistios S.R.L. are acelasi amplasament al proiectului cu 
S.C. Revistios S.R.L. in parcele cadastrale vecine. Ambele proiecte au Contractele de concesiune semnate in aceeasi zi cu numere consecutive. Majoritatea documentelor 
sunt eliberate in aceeasi zi, scrisorile de confotsunt de la aceeasi banca iar proiectele sunt identice (inclusiv indicatorii economici, oferte si contraoferte). Avand in vedere 
faptul ca activitatile propuse prin proiect sunt identice si produsele finite sunt aceleasi, fluxul tehnologic fiind unul complet, suspiciunea ca s-au creat conditii artificiale nu 
poate fi demonstrata la momentul evaluarii. Proiectul este neeligibil din urmatoarele motive:1: Dosarul Cererii de Finantare nu este legat si sigilat.2: EG1-Exista 
neconcodante intre Contractul de concesiune si Extrasul de Carte Funciara in care se precizeaza ca suprafata concesionata este de 10.000 mp si Certificatul de Urbanism 
nr.74/08.08.2012 unde la regimul tehnic se mentioneaza o suprafata minima a lotului de 700 mp. In Cerificatul de Urbanism nu exista informatii privitoare la utilitatile 
existente si posibilitati de racordare. De asemenea nu este precizat daca Certificatul poate fi folosit sau nu in scopul declarat. 3.EG2- In planse apare o statie de betoane 
despre care nu este specificat nimic in cadrul Studiului de Fezabilitate si a carei realizare ar avea un impact semnificativ asupra viabilitatii economice a proiectului. Proiectul 
este neeligibil din urmatoarele motive:1: Dosarul Cererii de Finantare nu este legat si sigilat.2: EG1-Exista neconcodante intre Contractul de concesiune si Extrasul de Carte 
Funciara in care se precizeaza ca suprafata concesionata este de 10.000 mp si Certificatul de Urbanism nr.74/08.08.2012 unde la regimul tehnic se mentioneaza o 
suprafata minima a lotului de 700 mp. In Cerificatul de Urbanism nu exista informatii privitoare la utilitatile existente si posibilitati de racordare. De asemenea nu este 
precizat daca Certificatul poate fi folosit sau nu in scopul declarat. 3.EG2- In planse apare o statie de betoane despre care nu este specificat nimic in cadrul Studiului de 
Fezabilitate si a carei realizare ar avea un impact semnificativ asupra viabilitatii economice a proiectului.
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LINIE DE PRODUCȚIE PELEȚI 
LA SC ALEX AGROPRODUCT 

SRL

ALEX 
AGROPRODUCT 

SRL
BIHOR Comuna/Oras 

CHISLAZ Sat MISCA - - - - - - - - - - 229.100 0 194.735 0 34.365 33.072.803

Pentru bunuri au fost depuse oferte, pentru servicii nu sunt depuse nici oferte nici extras din baza de date. Beneficiarul nu indeplineste conditia de eligibilitate EG2 – 
beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei – nu indeplineste conditia de eligibilitate din punct de vedere al vizitei in teren. La verificarea cldirii in care se 
propune a se monta utilajele, s-a constatat urmatoarele : cladirea este practic un sopron din chirpici, alipita de o constructie existenta cu urmatoarele dimensiuni ( Lxlxi) 12
x 5m x1,7 m cu acoperisul intr-o apa, acoperit cu placi de azbociment. Deoarece prin proiect se doreste a se achizitiona utilaje cu montaj, s-a solicitat la informatii 
suplimentare Expertiza tehnica a cladirii, care sa certifice viabilitatea constructiei respective pe o durata cel putin egala cu durata de functionare a utilajelor respective si 
daca aceasta cladire suporta montarea acestor utilaje, avand in vedere ca cererea de finantare vizeaza achizitii de utilaje cu montaj, intr-o constructie existenta. Oferta luata 
in calcul la intocmirea bugetului indicativ, specifica „ pentru a exista un spatiu tehnologic suficient, necesar uscatorului, propunem ca hala sa aiba o inaltime de 4m „ de 
asemenea la informatii suplimentare s-a solicitat extras CF cu inscrierea dreptului de folosinta si detalierea cap. 3.6 din SF cu privire la asigurarea utilitatilor pentru 
unvestitie. Nu s-a raspuns aproape la nici un punct din informatii. Analizand situatia existenta din teren si raspunsul la informatiile suplimentare, cererea de finantare nu 
indeplineste conditiile pentru a fi declarata eligibila.
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ACHIZITIAONAREA  
UTILAJELOR PENTRU 

CRESTEREA 
COMPETIIVITATII

SC REBADI 
CONSTRUCTII 

SRL
BIHOR

Comuna/Oras 
ASTILEU Sat 

PESTERE
- - - - - - - - - - 144.015 0 461.843 0 197.933 33.534.646

Solicitantul nu a datat Declaratia F-Declaratia pe propria raspundere a solicitantului . EG 2- Solicitantul declara in Memoriul Justificativ, pag. 28 ca utilajele propuse a se 
achizitiona prin proiect vor fi folosite la alimentarea cu apa a comunei si in viitor la asfaltarea drumurilor. Aceste lucrari se incadreaza in codul CAEN 4211 Lucrari de 
constructie a drumurilor si autostrazilor(in cazul asfaltarii) si in codul CAEN 4221 Lucrari de constructie a proiectelor utilitare(fiind lucrari de geniu civil pentru transportul 
fluidelor si constructia de sisteme de canalizare, in cazul lucrarilor de canalizare), coduri care nu sunt eligibile in cazul de fata, solicitantul fiind inregistrat cu cod CAEN 
4312. Codul CAEN inscris in CF, respectiv 4312, nu corespunde cu activitatile descrise a se realiza(pag. 28 din MJ), aceste activitati fiind specifice codurilor CAEN 
4211(asfaltari drumuri) si 4221(alimentare cu apa). 3.1 Solicitantul a completat eronat devizele anexate la CF, respectiv Devizul financiar-Cheltuieli pentru proiectare si 
asistenta tehnica, Devizul obiect Achizitii utilaje si Devizul cap. 5-Alte cheltuieli, valorile inscrise fiind trecute eronat in coloana cheltuielilor neeligibile in conditiile in care 
valorile au fost trecute drept cheltuieli eligibile in cuprinsul Bugetului Indicativ.Solicitantul nu a depus Deviz pe fiecare obiect propus a se achizitiona si a depus un singur 
deviz general denumit Achizitii utilaje;3.3 Investitiile nu sunt eligibile deoarece solicitantul declara in Memoriul Justificativ, pag. 28 ca utilajele propuse a se achizitiona prin 
proiect vor fi folosite la alimentarea cu apa a comunei si in viitor la asfaltarea drumurilor. Aceste lucrari se incadreaza in codul CAEN 4211 Lucrari de constructie a 
drumurilor si autostrazilor(in cazul asfaltarii) si in codul CAEN 4221 Lucrari de constructie a proiectelor utilitare(fiind lucrari de geniu civil pentru transportul fluidelor si 
constructia de sisteme de canalizare, in cazul lucrarilor de canalizare), coduri care nu sunt eligibile in cazul de fata, solicitantul fiind inregistrat cu cod CAEN 4312. 
Solicitantul nu a completat corect Planul financiar, acesta fiind completat in lei si nu in euro.Gradul de interventie publica este respectat.
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CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE SI ACHIZITIE 

ECHIPAMENTE LA SC 
AGRILINC SRL

SC AGRILINC 
SRL BIHOR

Comuna/Oras 
TARCEA Sat 

TARCEA
- - - - - - - - - - 235.000 10.000 199.750 0 35.250 33.734.396

In urma verificarii in RECOM si a precizarilor din Declaratia privind incadrarea in IMM-uri, s-a constatat ca asociatul unic de la SC Agrilinc SRL este asociat si in firma SC 
Lorger SRL cu un procent de 99,93% cota de participare la beneficii si pierderi de unde rezulta ca cele doua firme 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 Agrilinc SRL se constata ca dl Geraly Iosif este actionar unic cu 100% cota de participare la benefi
si pierderi , in SC Lorger SRL aceasta detine 99,93%. Avand in vedere ca SC Lorger SRL are ca activitati autorizate codul CAEN 4661 (Comert cu ridicata al masinilor 
agricole, echipamentelor si furniturilor), iar activitatea pentru care se solicita finantare prin proiectul depus de SC Agrilinc SRL este pe codul CAEN 2830 (Fabricarea 
masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere ) 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 societăţii implicata pentru stabilirea 
cifrei de afaceri si a numărului mediu de salariaţi ai solicitantului nu se poate determina statutul acestuia. Precizarile din Declaratia privind incadrarea in IMM-uri contravin 
celor constatate in RECOM. SC Agrilinc SRL nu este autonoma, ci legata cu SC Lorger 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.” 
In urma verificarii in RECOM si a precizarilor din Declaratia privind incadrarea in IMM-uri, s-a constatat ca asociatul unic de la SC Agrilinc SRL este asociat si in firma SC 
Lorger SRL cu un procent de 99,93% cota de participare la beneficii si pierderi de unde rezulta ca cele doua firme 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 Agrilinc SRL se constata ca dl Geraly Iosif este actionar unic cu 100% cota de participare la benefi
si pierderi , in SC Lorger SRL aceasta detine 99,93%. Avand in vedere ca SC Lorger SRL are ca activitati autorizate codul CAEN 4661 (Comert cu ridicata al masinilor 
agricole, echipamentelor si furniturilor), iar activitatea pentru care se solicita finantare prin proiectul depus de SC Agrilinc SRL este pe codul CAEN 2830 (Fabricarea 
masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere ) 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 societăţii implicata pentru stabilirea 
cifrei de afaceri si a numărului mediu de salariaţi ai solicitantului nu se poate determina statutul acestuia. Precizarile din Declaratia privind incadrarea in IMM-uri contravin 
celor constatate in RECOM. SC Agrilinc SRL nu este autonoma, ci legata cu SC Lorger 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.” 
Sunt prezentate oferte de pret pentru utilajele solicitate prin proiect( unele caracteristici tehnice nu sunt traduse) dar nu s-au mai solicitat clarificari in ce priveste pretul sau 
caracteristicile tehnice deoarece proiectul a fost declarat neeligibil de la pct. 1. Sunt prezentate oferte de pret pentru utilajele solicitate prin proiect( unele caracteristici 
tehnice nu sunt traduse) dar nu s-au mai solicitat clarificari in ce priveste pretul sau caracteristicile tehnice deoarece proiectul a fost declarat neeligibil de la pct. 1. In urma 
verificarii in RECOM si a precizarilor din Declaratia privind incadrarea in IMM-uri, s-a constatat ca asociatul unic de la SC Agrilinc SRL este asociat si in firma SC Lorger 
SRL cu un procent de 99,93% cota de participare la beneficii si pierderi de unde rezulta ca cele doua firme 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 Agrilinc SRL se constata ca dl Geraly Iosif este actionar unic cu 100% cota de participare la benefi
si pierderi , in SC Lorger SRL aceasta detine 99,93%. Avand in vedere ca SC Lorger SRL are ca activitati autorizate codul CAEN 4661 (Comert cu ridicata al masinilor 
agricole, echipamentelor si furniturilor), iar activitatea pentru care se solicita finantare prin proiectul depus de SC Agrilinc SRL este pe codul CAEN 2830 (Fabricarea 
masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatari forestiere ) 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 societăţii implicata pentru stabilirea 
cifrei de afaceri si a numărului mediu de salariaţi ai solicitantului nu se poate determina statutul acestuia. Precizarile din Declaratia privind incadrarea in IMM-uri contravin 
celor constatate in RECOM. SC Agrilinc SRL nu este autonoma, ci legata cu SC Lorger 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”. 
In urma verificarii in RECOM si a precizarilor din Declaratia privind incadrarea in IMM-uri, s-a constatat ca asociatul unic de la SC Agrilinc SRL este asociat si in firma SC 
Lorger SRL cu un procent de 99,93% cota de participare la beneficii si pierderi de unde rezulta ca cele doua firme 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 lega

240 312 M 01 12 6 05 00636 2012 9 27

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
PENTRU ACTIVITATI DE 

TIPARIRE LA ANDREI COSMIN 
DUMITRU

ANDREI COSMIN 
DUMITRU BIHOR

Comuna/Oras 
SANMARTIN Sat 

SANMARTIN
- - - - - - - - - - 58.593 0 49.804 0 8.789 33.784.200

6-O parte din echipamentele pe care solicitantul doreste sa le achizitioneze, nu pot fi cumparate pe codul CAEN pe care solicitantul l-a trecut in Cererea de Finantare. EG1-
solicitantul doreste sa isi desfasoare activitatea intr-un container, care poate fi mutat in alta locatie decit mediul rural. 3.1-Informatiile furnizate in cadrul Bugetului Indicativ 
din cererea de finantare nu sint corecte, solicitantul doreste sa achizitioneze un container in care sa amplaseze echipamentele pentru activitati de tiparire.Aceasta achizitie 
nu este eligibila pe codul CAEN 1812 trecut de solicitant in cererea de finantare, deci fara achizitia acestui container, solicitantul nu are unde sa amplaseze echipamentele 
pentru productie.In plus, achizitia de cladiri, sau spatii de productie, imobile, este socotita cheltuiala neeligibila in cadrul Masurii 312.3.3-Investitiile pe care solicitantul 
doreste sa le faca, sint eligibile dar nu se incadreaza toate pe codul CAEN specificat de solicitant in cererea de finantare, si nici nu se incadreaza pe activitatile productive
procent de cofinantare de 85%. EG1-solicitantul doreste sa isi desfasoare activitatea intr-un container, care poate fi mutat in alta locatie decit mediul rural. 3.1-Informatiile 
furnizate in cadrul Bugetului Indicativ din cererea de finantare nu sint corecte, solicitantul doreste sa achizitioneze un container in care sa amplaseze echipamentele pentru 
activitati de tiparire.Aceasta achizitie nu este eligibila pe codul CAEN 1812 trecut de solicitant in cererea de finantare, deci fara achizitia acestui container, solicitantul nu are 
unde sa amplaseze echipamentele pentru productie.In plus, achizitia de cladiri, sau spatii de productie, imobile, este socotita cheltuiala neeligibila in cadrul Masurii 312.3.3-
Investitiile pe care solicitantul doreste sa le faca, sint eligibile dar nu se incadreaza toate pe codul CAEN specificat de solicitant in cererea de finantare, si nici nu se 
incadreaza pe activitatile productive cu procent de cofinantare de 85%.
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241 312 C 01 12 6 05 00632 2012 9 27

INFIINTARE UNITATE 
FABRICARE PRODUSE DIN 

BETON PENTRU 
CONSTRUCTII IN COMUNA 

BORS, JUDETUL BIHOR

SC REVISTIOS 
SRL BIHOR Comuna/Oras BORS 

Sat SANTION - - - - - - - - - - 235.132 2.041 199.862 0 35.270 33.984.062

Din analiza punctului 6 s-au constatat urmatoarele:- Au au fost identificate mai multe proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 cu acelasi titlu respectiv INFIINTARE 
UNITATE FABRICARE PRODUSE DIN BETON PENTRU CONSTRUCTII IN COMUNA BORS, JUDETUL BIHOR; Proiectele identificate au acelasi consultant respectiv 
SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL. In cadrul proiectului cheltuielile aferente cap. 3 sunt toate pe neeligibil. S-a atasat prezentei fise lista proiectelor. - Nu au 
fost identificate în cadrul măsurii 312, conform documentului 16 alte 2 proiecte care au sediu social in Judetul: BIHOR Sat TASAD Comuna DRAGESTI Nr. 324 Cod Posta
417263. Au fost identificate un numar de 4 solicitanti ce au sediul social in Sat TASAD Comuna DRAGESTI dar la alte numere, dupa cum urmeaza:� EURO 
CONSTRUCT MOD SRL- ACHIZITIE DE UTILAJE LA EURO CONSTRUCT MOD SRL –CAEN 4312� SC EASY BILD SRL- CONSTRUIRE DEPOZIT PRODUSE 
NONALIMENTARE LA S.C. EASY BILD S.R.L., IN COMUNA NOJORID, SAT LIVADA DE BIHOR, NR.CADASTRAL 50890, 50891, JUDETUL BIHOR-CAEN 5210 � SC 
BELLA PRINT &amp; DESIGN SRL- ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA BELLA PRINT &amp; DESIGN SRL-CAEN � SC INTER COP SRL- CONSTRUIRE DEPOZIT 
PRODUSE NONALIMENTARE LA SC INTER COP SRL, IN COMUNA NOJORID, SAT LIVADA DE BIHOR, NR.CADASTRAL 50893, JUDETUL BIHOR -CAEN-5210-In 
urma verificarii documentului 16 au fost identificate mai multe proiecte cu acelasi amplasament respectiv in Comuna BORS Sat SANTION-conform listei atasate.- Nu au 
fost identificate alte proiecte în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 16, la care doamna Kiss Gabriela-Brigitte să fie reprezentant legal.-Au fost 
identificate mai multe proiecte pe raza comunei Bors ce au ca si consultant aceeasi firma de consultanta respectiv SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL- 
conform listei atasate. In urma analizei se constata ca solicitantul S.C. Revistios S.R.L. are acelasi amplasament al proiectului cu S.C. Tielotas S.R.L. in parcele cadastrale 
vecine. Ambele proiecte au Contractele de concesiune semnate in aceeasi zi cu numere consecutive. Majoritatea documentelor sunt eliberate in aceeasi zi, scrisorile de 
confort sunt de la aceeasi banca iar proiectele sunt identice (inclusiv indicatorii economici, oferte si contraoferte). Avand in vedere faptul ca activitatile propuse prin proiect 
sunt identice si produsele finite sunt aceleasi, fluxul tehnologic fiind unul complet, suspiciunea ca s-au creat conditii artificiale nu poate fi demonstrata la momentul evaluarii. 
Din analiza punctului 6 s-au constatat urmatoarele:- Au au fost identificate mai multe proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 cu acelasi titlu respectiv INFIINTARE 
UNITATE FABRICARE PRODUSE DIN BETON PENTRU CONSTRUCTII IN COMUNA BORS, JUDETUL BIHOR; Proiectele identificate au acelasi consultant respectiv 
SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL. In cadrul proiectului cheltuielile aferente cap. 3 sunt toate pe neeligibil. S-a atasat prezentei fise lista proiectelor. - Nu au 
fost identificate în cadrul măsurii 312, conform documentului 16 alte 2 proiecte care au sediu social in Judetul: BIHOR Sat TASAD Comuna DRAGESTI Nr. 324 Cod Posta
417263. Au fost identificate un numar de 4 solicitanti ce au sediul social in Sat TASAD Comuna DRAGESTI dar la alte numere, dupa cum urmeaza:� EURO 
CONSTRUCT MOD SRL- ACHIZITIE DE UTILAJE LA EURO CONSTRUCT MOD SRL –CAEN 4312� SC EASY BILD SRL- CONSTRUIRE DEPOZIT PRODUSE 
NONALIMENTARE LA S.C. EASY BILD S.R.L., IN COMUNA NOJORID, SAT LIVADA DE BIHOR, NR.CADASTRAL 50890, 50891, JUDETUL BIHOR-CAEN 5210 � SC 
BELLA PRINT &amp; DESIGN SRL- ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE LA BELLA PRINT &amp; DESIGN SRL-CAEN � SC INTER COP SRL- CONSTRUIRE DEPOZIT 
PRODUSE NONALIMENTARE LA SC INTER COP SRL, IN COMUNA NOJORID, SAT LIVADA DE BIHOR, NR.CADASTRAL 50893, JUDETUL BIHOR -CAEN-5210-In 
urma verificarii documentului 16 au fost identificate mai multe proiecte cu acelasi amplasament respectiv in Comuna BORS Sat SANTION-conform listei atasate.- Nu au 
fost identificate alte proiecte în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 16, la care doamna Kiss Gabriela-Brigitte să fie reprezentant legal.-Au fost 
identificate mai multe proiecte pe raza comunei Bors ce au ca si consultant aceeasi firma de consultanta respectiv SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL- 
conform listei atasate. In urma analizei se constata ca solicitantul S.C. Revistios S.R.L. are acelasi amplasament al proiectului cu S.C. Tielotas S.R.L. in parcele cadastrale 
vecine. Ambele proiecte au Contractele de concesiune semnate in aceeasi zi cu numere consecutive. Majoritatea documentelor sunt eliberate in aceeasi zi, scrisorile de 
confort sunt de la aceeasi banca iar proiectele sunt identice (inclusiv indicatorii economici, oferte si contraoferte). Avand in vedere faptul ca activitatile propuse prin proiect 
sunt identice si produsele finite sunt aceleasi, fluxul tehnologic fiind unul complet, suspiciunea ca s-au creat conditii artificiale nu poate fi demonstrata la momentul evaluarii. 
Proiectul este neeligibil din urmatoarele motive:1: Dosarul Cererii de Finantare nu este legat si sigilat.2: EG1-Exista neconcodante intre Contractul de concesiune si Extrasul 
de Carte Funciara in care se precizeaza ca suprafata concesionata este de 7920 mp si Certificatul de Urbanism nr.81/08.08.2012 unde la regimul tehnic se mentioneaza o 
suprafata minima a lotului de 700 mp. In Cerificatul de Urbanism nu exista informatii privitoare la utilitatile existente si posibilitati de racordare. De asemenea nu este 
precizat daca Certificatul poate fi folosit sau nu in scopul declarat. 3.EG2- In planse apare o statie de betoane despre care nu este specificat nimic in cadrul Studiului de 
Fezabilitate si a carei realizare ar avea un impact semnificativ asupra viabilitatii economice a proiectului. Proiectul este neeligibil din urmatoarele motive:1: Dosarul Cererii 
Finantare nu este legat si sigilat.2: EG1-Exista neconcodante intre Contractul de concesiune si Extrasul de Carte Funciara in care se precizeaza ca suprafata concesionata 
este de 7920 mp si Certificatul de Urbanism nr 81/08 08 2012 unde la regimul tehnic se mentioneaza o suprafata minima a lotului de 700 mp In Cerificatul de Urbanism n

242 312 M 01 12 6 05 00637 2012 9 27

“MODERNIZAREA EMF 
FOREST SRL PRIN ACHIZIŢIE 
DE UTILAJE PERFORMANTE, 
LOCALITATEA BUDUREASA, 

COMUNA BUDUREASA, 
JUDEŢUL BIHOR”

EMF FOREST 
SRL BIHOR

Comuna/Oras 
BUDUREASA Sat 

BUDUREASA
- - - - - - - - - - 141.450 0 99.015 0 42.435 34.083.077

1.1: prin formularul E 3.4 s-a solicitat refacerea doc. 11.2 - declaratia privind deschiderea unui punct de lucru in spatiul rural, cu toate codurile CAEN ale activitatilor pentru 
care se solicita finantare. Solicitantul nu a depus raspunsul in termenul prevazut procedural (26.06.2013) EG1: prin formularul E 3.4 s-au solicitat completari la MJ cap. 4, 5 
si 6. Solicitantul nu a depus raspunsul in termenul prevazut procedural (26.06.2013) EG6: Contractul de comodat anexat contine la cap. 3.3 clauze care nu certifica dreptul 
de folosinta pe o perioada de cel putin 10 ani si se refera doar la o casa de locuit nu si la terenul care va servi ca spatiu de garare pentru utilaje. Prin formularul E 3.4 s-a 
solicitat prezentarea unui document care sa ateste dreptul de proprietate, sau alt document incheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosinta pentru imobil. Solicitantul 
nu a depus raspunsul in termenul prevazut procedural (26.06.2013) 3.1: prin formularul E 3.4 s-a solicitat refacerea Bugetul indicativ prin corelarea informatiilor mentionate 
in liniile bugetare cu prevederile fisei tehnice a masurii referitoare la investitiile si costurile eligibile; refacerea Bugetului indicativ, Anexei A1, Anexei A2, Devizului general si 
devizelor pe obiect prin incadrarea valorii maiului compactor si a placii vibrocompactoare la cheltuieli neeligibile. Solicitantul nu a depus raspunsul in termenul prevazut 
procedural (26.06.2013)3.3 achizitionarea maiului compactor si a placii vibrocompactoare prevazute in MJ nu corespund activitatii pentru care se solicita finantarea, 
respectiv codurile CAEN 4311 si 4312, conform Clasificarea activitatilor economice nationale CAEN Revizuit 2 editat de Institutul National de Statistica-Centrul National de 
Pregatire in Statistica). 2: nu s-a anexat extras din baza de date de preturi a APDRP pentru serviciile de consultanta 3: nu s-a anexat oferta pentru serviciile de consultanta 
in care sa se mentioneze tarifele orare 5.1: Planul financiar nu este corect completat, achizitionarea maiului compactor si a placii vibrocompactoare prevazute in MJ nu 
corespund activitatii pentru care se solicita finantarea

243 312 C 01 12 6 05 00642 2012 9 27

CONSTRUIRE DEPOZIT 
PRODUSE NONALIMENTARE  
LA SC WARENHOUSE SERV 

PREST SRL, IN COMUNA 
NOJORID, SAT LIVADA DE 
BIHOR, NR.CADASTRAL 

53760, JUD. BIHOR  

SC 
WARENHOUSE 
SERV PREST 

SRL

BIHOR
Comuna/Oras 
NOJORID Sat 

LIVADA DE BIHOR
- - - - - - - - - - 279.523 21.556 195.666 0 83.857 34.278.743

Prin prezentul proiect SC WARENHOUSE SERV PREST SRL dorste sa construiasca un deposit –pentru produse non alimentare in loc LIVADA JUD BIHOR De asemeni 
se doreste achizitionarea de utilaje pentru manipularea marfii descarcare si incarcare in mijloacele de transport ale clientilor –transpalet electric cu carlig 1 buc si 2 buc 
transpaleti manuali ,de asemeni prin proiect solicitantul intentioneaza sa achizitioneze si panouri fotovoltaice care vor fi instalate cu scopul obtinerii de energie din energia 
solara Tot in cadrul proiectului respectiv pentru desfasurarea activitatii propuse vor fii create 8 noi locuri de muncaObiectivul de activitate al solicitantului –pentru care 
solicitantul are certificat constatator de la OFICIUL REGISTRULUI COMERTULUI – este Cod CAEN de activitate principal 5210- DEPOZITARE Conform Ghidului 
solicitantului aferent Maurii 312 activitatea de depozitare este eligibila cu exceptia activitatii de exploatare a spatiilor de depozitare produse agro alimentare , specializate 
pentru anumite grupe de produse listate in Anexa lla Tratatul de Instituire al Comunitatii Europene si a Activitatii de depozitare a produselor forestiere nelemnoase – 
solicitantul doreste depozitarea de produse non alimentare prin acest proiect .In urma verificarilor effectuate s-a constatat ca nu se respecta obiectivul proiectului de investitii 
propus in cadrul Masurii 312 astfel :Activitatea desfasurata de SC WARENHOUSE SERV PREST SRL consta in depozitarea de produse non alimentare dupa cum 
relateaza beneficiarul la cererea de finantare pentru a intra pe piata si a oferii servicii in special societatilor comerciale care opereaza in mediul rural dar si persoanelor fizice 
din mediul rural .Obiectivul principal al investitiei il reprezinta infiintatea unei hale de depozitare produse non alimentare in localitatea LIVADA com NOJORID jud BIHOR 
,.Terenul pe care se va realiza investitia este in suprafata de 1516mp si se afla in folosinta de catre asociat pe baza unei conventii de usufruct cu nr 2013/01.08.2012 , 
inscris in CF nr 53760 Nojorid potrivit Adeverintei nr 2490/25.09.2013 eliberata de PRIMARIA COM Nojorid Solicitantul intentioneaza sa depoziteze urmatoarele categorii 
produse :Depozitare de stocuri de materii prime , semifabricate si produse finite Depozitare echipamente si utilaje de productie Depozitare de mobilier si dotari Depozitare
material de constructii Depozitare de mobilier sau alte bunuri personale – in special in cazul persoanelor fizice Societatera va putea depozita orice categorie de produse mai 
putin produse alimentare dupa cum se relateaza la cererea de finantare .Analizand mai bine documentatia depusa am verficat mai in profunzime informatiile de la Registrul 
Comertului care au la baza inregistrarile existente in aceasta perioada la data de 20.09.2013 si am primit informatii in legatura cu DL -OLCEAN IONUT RAZVAN 
PERSOANA in afara faptului ca apare ca asociat persoane fizice in firma WARENHOUSE SERV PREST SRL , apare PERSOANA FIZICA AUTORIZATA –cu urmatoarele 
domenii de activitate :-Activitate principala – conform codificarii -0150- Activitati in firme mixte (cultura vegetala combinata cu cresterea animalelor )-Activitate secundara -
5520- Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata .La cererea de finantare nu s-a specificat acest lucru .Constructia halei de depozitare prevazuta prin 
proiect are o suprafarta utila de 424 mp din care 350 mp sunt destinati ca spatiu de depozitare .In prezent pe raza jud Bihor specificati ca sunt 21 de societati care au obiect 
principal de activitate serviciile de depozitare si pentru care ati prezentat o cifra de afaceri la Cererea de finantare si prezentati ca locatie a lor orasul Oradea , dar din aceste 
21 societati doar 13 au avut activitate – au inregistrat venituri –- Nu reiese din documentatia depusa la cererea de finantare de catre d-voastra ca investitia propusa prin 
construirea unui hale care va indeplini functia de depozitare produse nonagricole si amplasata in comuna Nojorid ,satul Livada de Bihor va fi viabila. -Seviciile societatii se 
adreseaza persoanelor fizice si societatilor comerciale din zona ,nu prezentati modul de calcul al pretului / m p si cum se vor taxa pe luna sau in cazuri special pe zi 
.Manipularea se va taxa pe mp o singura data la intrarea bunurilor in depozit.Pentru fiecare serviciu de depozitare s-a folosit un pret mediu dar nu prezentati clar , care 
stocuri de materii prime, din ce ramura vor fii depozitate in hala de depozitare – prezentati in tabelul de la pag 77de la cererea de finantare produsul /pret mediu /um 
.Servicii de materii prime semifabricate si produse finite, servicii de depozitare echipamente si utilaje de productie , mobilier si dotari ,material de constructiiNu sunt 
specificate cantitatile depozitate in hala ,nu sunt specificati clientii ci se face doar o prognoza a cresterii pietei de produse nonagricole in viitor pe fundalul unei dezvoltari 
previzionate fara nicio sustinere temeinica si fundamentare a profilului.Investitia propusa de SC WARENHOUSE SERV SRL nu a demonstrat prin documentele prezentate 
la cererea de finantare ca se respecta criteriul de eligibilitate EG2 - vizand viabilitatea investitiei si proiectul este neeligibil . Prin prezentul proiect SC WARENHOUSE SER
PREST SRL dorste sa construiasca un deposit –pentru produse non alimentare in loc LIVADA JUD BIHOR De asemeni se doreste achizitionarea de utilaje pentru 
manipularea marfii descarcare si incarcare in mijloacele de transport ale clientilor –transpalet electric cu carlig 1 buc si 2 buc transpaleti manuali ,de asemeni prin proiect 
solicitantul intentioneaza sa achizitioneze si panouri fotovoltaice care vor fi instalate cu scopul obtinerii de energie din energia solara Tot in cadrul proiectului respectiv pentru 
desfasurarea activitatii propuse vor fii create 8 noi locuri de muncaObiectivul de activitate al solicitantului –pentru care solicitantul are certificat constatator de la OFICIUL 
REGISTRULUI COMERTULUI – este Cod CAEN de activitate principal 5210- DEPOZITARE Conform Ghidului solicitantului aferent Maurii 312 activitatea de depozitare 
este eligibila cu exceptia activitatii de exploatare a spatiilor de depozitare produse agro alimentare , specializate pentru anumite grupe de produse listate in Anexa lla Tratatul 
de Instituire al Comunitatii Europene si a Activitatii de depozitare a produselor forestiere nelemnoase – solicitantul doreste depozitarea de produse non alimentare prin acest 
proiect In urma verificarilor effectuate s-a constatat ca nu se respecta obiectivul proiectului de investitii propus in cadrul Masurii 312 astfel :Activitatea desfasurata de S

244 312 M 01 12 6 05 00630 2012 9 27

ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE LA S.C. 

BOGDELIM TRANSPORT 
S.R.L.

S.C. BOGDELIM 
TRANSPORT 

S.R.L.
BIHOR

Comuna/Oras 
ROSIORI Sat MIHAI 

BRAVU
- - - - - - - - - - 100.170 0 70.119 0 30.051 34.348.862

EG 5 - SC BOGDELIM TRANSPORT SRL a luat fiinta in 18.02.2009, avand acelasi cod CAEN principal, 0161. Investitia actuala este considerata modernizare(la pct. A6 
din CF solicitantul a bifat investitie noua) si drept urmare era obligatoriu a depune la Cererea de Finantare, la pct. 9 Nota de constatare pentru conditiile de mediu(document 
lipsa).
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245 312 C 01 12 6 05 00619 2012 9 27

CONSTRUIRE DEPOZIT 
PRODUSE NONALIMENTARE  
LA S.C. EASY BILD S.R.L., IN 

COMUNA NOJORID, SAT 
LIVADA DE BIHOR, 

NR.CADASTRAL 50890, 50891, 
JUDETUL BIHOR  

SC EASY BILD 
SRL BIHOR

Comuna/Oras 
NOJORID Sat 

LIVADA DE BIHOR
- - - - - - - - - - 279.821 21.674 195.874 0 83.947 34.544.736

EG1;EG6 – Proiectul nu este legat si nu este sigilat;Documentele copie nu contin mentiunea „conform cu originalul”si nu au semnaturile expertului conform procedurii la fis
E 2.1;Nu este atasat extras din baza de date. Ofertele nu au numere de inregistrare la SC EASY BUID SRL;Documentele pentru teren nu au fost depuse in forma complet
acestea au fost completate la vizita pe terende solicitant,fara fisa E 3.4 – fisa de solicitare a informatiilor suplimentare,care nu pot fi luate in considerare .Documentele din 
dosarul cererii de finantare nu contin mentiunea „conform cu originalul”nici pe suport de hartie si nici pe suport electronic. EG2-Societatea nu dispune de mijloace fixe si nici 
de autoturisme de transport marfuri, pentru a asigura transportul de la depozit si nici pana la depozit conform informatiilor de la pag.29 „In caz de cerere se poate asigura 
transportul dela depozit sau pana la depozit...”. In proiect nu exista atasat nici contract de inchiriere mijloc de transport.Nu se asigura viabilitatea investitiei. EG1;EG6 – 
Proiectul nu este legat si nu este sigilat;Documentele copie nu contin mentiunea „conform cu originalul”si nu au semnaturile expertului conform procedurii la fisa E 2.1;Nu 
este atasat extras din baza de date. Ofertele nu au numere de inregistrare la SC EASY BUID SRL;Documentele pentru teren nu au fost depuse in forma completa; acestea 
au fost completate la vizita pe terende solicitant,fara fisa E 3.4 – fisa de solicitare a informatiilor suplimentare,care nu pot fi luate in considerare .Documentele din dosarul 
cererii de finantare nu contin mentiunea „conform cu originalul”nici pe suport de hartie si nici pe suport electronic. EG2-Societatea nu dispune de mijloace fixe si nici de 
autoturisme de transport marfuri, pentru a asigura transportul de la depozit si nici pana la depozit conform informatiilor de la pag.29 „In caz de cerere se poate asigura 
transportul dela depozit sau pana la depozit...”. In proiect nu exista atasat nici contract de inchiriere mijloc de transport.Nu se asigura viabilitatea investitiei. EG2-Societatea 
nu dispune de mijloace fixe si nici de autoturisme de transport marfuri, pentru a asigura transportul de la depozit si nici pana la depozit conform informatiilor de la pag.29 „In 
caz de cerere se poate asigura transportul dela depozit sau pana la depozit...”. In proiect nu exista atasat nici contract de inchiriere mijloc de transport.Nu se asigura 
viabilitatea investitiei. EG2-Societatea nu dispune de mijloace fixe si nici de autoturisme de transport marfuri, pentru a asigura transportul de la depozit si nici pana la 
depozit conform informatiilor de la pag.29 „In caz de cerere se poate asigura transportul dela depozit sau pana la depozit...”. In proiect nu exista atasat nici contract de 
inchiriere mijloc de transport.Nu se asigura viabilitatea investitiei. S-a atasat extras din baza de date privind consultanta. s-a atasat extras din baza de date privind 
consultanta In comuna Nojorid se mai regasesc urmatoarele proiecte: SC LA CABANA LES cu obiect de activitate 2015 – fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase 
; SC FABRICA DE USI SRL – cu obiect de activitate 1623 – Fabricarea ltor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii.Acelasi consultant se regaseste la doua 
sau mai multe proiecte In comuna Nojorid se mai regasesc urmatoarele proiecte: SC LA CABANA LES cu obiect de activitate 2015 – fabricarea ingrasamintelor si 
produselor azotoase ; SC FABRICA DE USI SRL – cu obiect de activitate 1623 – Fabricarea ltor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii.Acelasi consultant se 
regaseste la doua sau mai multe proiecte EG1;EG6 – Proiectul nu este legat si nu este sigilat;Documentele copie nu contin mentiunea „conform cu originalul”si nu au 
semnaturile expertului conform procedurii la fisa E 2.1;Nu este atasat extras din baza de date. Ofertele nu au numere de inregistrare la SC EASY BUID SRL;Documentele 
pentru teren nu au fost depuse in forma completa; acestea au fost completate la vizita pe terende solicitant,fara fisa E 3.4 – fisa de solicitare a informatiilor suplimentare,ca
nu pot fi luate in considerare .Documentele din dosarul cererii de finantare nu contin mentiunea „conform cu originalul”nici pe suport de hartie si nici pe suport electronic. 
EG2-Societatea nu dispune de mijloace fixe si nici de autoturisme de transport marfuri, pentru a asigura transportul de la depozit si nici pana la depozit conform informatiilor 
de la pag.29 „In caz de cerere se poate asigura transportul dela depozit sau pana la depozit...”. In proiect nu exista atasat nici contract de inchiriere mijloc de transport. Nu 
se asigura viabilitatea investitiei. EG1;EG6 – Proiectul nu este legat si nu este sigilat;Documentele copie nu contin mentiunea „conform cu originalul”si nu au semnaturile 
expertului conform procedurii la fisa E 2.1;Nu este atasat extras din baza de date. Ofertele nu au numere de inregistrare la SC EASY BUID SRL;Documentele pentru teren 
nu au fost depuse in forma completa; acestea au fost completate la vizita pe terende solicitant,fara fisa E 3.4 – fisa de solicitare a informatiilor suplimentare,care nu pot fi 
luate in considerare .Documentele din dosarul cererii de finantare nu contin mentiunea „conform cu originalul”nici pe suport de hartie si nici pe suport electronic. EG2-
Societatea nu dispune de mijloace fixe si nici de autoturisme de transport marfuri, pentru a asigura transportul de la depozit si nici pana la depozit conform informatiilor de la 
pag.29 „In caz de cerere se poate asigura transportul dela depozit sau pana la depozit...”. In proiect nu exista atasat nici contract de inchiriere mijloc de transport. Nu se 
asigura viabilitatea investitiei.

246 312 M 01 12 6 05 00628 2012 9 27

ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE LA S.C. 

AGENT MIXT CONSTRUCTII 
S.R.L.

S.C. AGENT MIXT 
CONSTRUCTII 

S.R.L.
BIHOR

Comuna/Oras 
GIRISU DE CRIS Sat 

TARIAN
- - - - - - - - - - 89.984 0 62.988 0 26.996 34.607.724

La punctul 1.1s-a bifat NU-beneficiarul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare ( nu s-a depus documentul 2-formularele 10,20, 30,40situatiile financiare pent
anii 2009,2010 si documentul 11.3. Lipseste certificatul fiscal in scop de TVA. Lipsa document 3.1.Documentele 6.1,6.2(documentele figureaza pe solicitant cu sediul socia
in Oradea), EG 1 Nu s-a prezentat raspunsul la solicitarea informatiilor suplimentare. Amplasarea proiectului este neconcordanta in CF si MJ. Nu se justifica respectarea 
obiectivelor masurii 312 si tipul eligibil de investitii. Nu este justificata crearea a 3 locuri de munca cu norma intreaga. Nu sunt prezentate 3 oferte pentru tractor. Actul de 
folosinta pentru teren prezinta modificari in mod nejustificat. EG 2 Precontractele prezentate nu justifica amplasarea investitiei in spatiul rural. Tinand cont de gama redusa 
de utilaje agricola ce se va achizitiona prin proiect (tractor si plug), iar solicitantul nu face dovada ca mai detine alte utilaje agricole, nu este justificata posibilitatea 
desfasurarii de activitati de prestari servicii pe intraga perioada a anului. Rezulta ca angajarea a 3 persoane cu norma intreaga si previzionarea cheltuielilor cu salariile nu 
sunt sustenabile din acest punct de vedere.EG 3 Nu s-au prezentat situatiile financiare pentru anii N-1 si N-2.EG 6 Nu s-a prezentat raspunsul la solicitarea informatiilor 
suplimentare. Actul de folosinta pentru teren prezinta modificari in mod nejustificat. EG 7 Datele de identificare ale beneficiarului specificate in doc. 6.1 si 6.2 nu sunt in 
concordanta cu cele din doc 11.1 si 12.1. S-a prezentat o singura oferta pentru tractor desi valoarea acestuia depaseste 15.000 euro.

247 312 C 01 12 6 05 00615 2012 9 27

ATELIER MESTESUGARESC 
DE CROITORIE SI BRODERIE 
IN SAT BATAR COM. BATAR, 

JUD BIHOR

SC ELITSAL SRL BIHOR Comuna/Oras 
BATAR Sat BATAR - - - - - - - - - - 235.000 15.000 199.750 0 35.250 34.807.474

La punctul 1.1. – statutul solicitantului, in fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1 versiunea 12, aprobata prin Instructiunea 221 prin Ordin de ministru MADR 
nr.29/25.02.2013, se specifica ”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 declaratia privind incadrarea in categoria IMM, atasata la CF, pag 151, solicitantul S.C.ELITSAL S.R.L. a declarat ca este intreprindere autonoma.Ca urmare, s-
au facut verificari in sistemul online RECOM pentru socitatea S.C.ELITSAL S.R.L.. daca aceasta mai este asociata sau actionara in alte societati juridice si s-a constatat ca 
asociatul unic IONESCU ECATERINA CARMEN CNP 2720104057051 mai este asociat in :-SC RODIMETEA SRL , avnd 47,62% cota de participare la beneficii si pierder
in care la data de 31.12.2011 avea un numar mediu de angajati de 6 .-SC TUMIK IMPEX SRL avnd 47,62% cota de participare la beneficii si pierderi in care la data de 
31.12.2011 avea un numar mediu de angajati de 9La activitati autorizate la s SC TUMIK IMPEX SRL se regaseste activitatea cu cod CAEN 4641 si 1392 ( activitate 
procusa prin prezentul proiect ) aceasta societata intreprindere este partenera cu solicitantul SC ELITSAL SRL nerespectand art.44 din Legea nr. 346/2004 (4)Intreprinder
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.(5)O piata adiace
in sensul prezentei legi, este acea piata a unui produs sau a unui serviciu situata direct in amonte ori in aval pe piata in cauza”.Ca atare, proiectul devine neeligibil.

248 312 C 01 12 6 05 00623 2012 9 27 CONSTRUIRE HALA 
INDUSTRIALA DE PRODUCTIE

SC ROBINIA 
FENCES SRL BIHOR

Comuna/Oras 
ASTILEU Sat 

ASTILEU
- - - - - - - - - - 247.500 18.100 200.000 0 47.500 35.007.474

Proiectul se declara neeligibil pentru neindeplinirea criteriului EG2 astfel :Criteriul EG 2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei.Studiul de fezabilitate nu 
demonstreaza viabilitatea investitiei. Se propune construirea unei hale mult supradimensionate avand in vedere tipul si numarul de utilaje achizitionate. Aceasta are o 
lungime de 50,55 ml, o latime 11 ml deci o suprafata de 558 mp la care se adauga o suprafata de 60 mp la etajul halei. In interiorul halei se propune un spatiu de 35,85 mp 
destinat productiei de artizanat dar in care se propune montarea unor masini actionate electric (fierestrau panglica, masina de frezat, circular universal de tamplarie, strung 
semiautomat). Activitatea de artizanat presupune producerea unor obiecte folosindu-se unelte si scule actionate manual si nu cu ajutorul masinilor. De asemenea s-a 
intocmit un deviz separat pentru acest spatiu si pentru masinile propuse pentru dotarea acestuia, fortandu-se obtinerea de punctaj pentru activitatea de artizanat. In cadrul 
devizelor pe obiecte se incearca din nou fortarea de obtinerea a unui punctaj suplimentar prin includerea unei centrale pe baza de peleti la capitolul de investitii in energie 
regenerabila. In privinta desfacerii produselor se mentioneaza ca acestea se vor vinde integral in Belgia si Olanda. Se propune confectionerea de exemplu a 20.245 ml de 
panouri pentru garduri intr-un an sau 5.855 ml / trimestru fara precizarea modului de transport la destinatie a productiei realizate. Se mai propune realizarea a 36 buc. usi, 
29 buc. geamuri din lemn, 27 buc. porti, 20 buc. seturi mobilier gradina cat si 115 produse artizanale pe trimestru. Cantitatea de panouri din lemn inseamana 1.950 ml 
/luna sau circa 78 ml pe zi, este mult supraevaluata, avand in vedere si celalalte obiecte propuse a se realiza. Nu se anexeaza si nu se face referire la contracte sau 
precontracte de livrare a productiei. Nu se face nicio corelare a capacitatii de productie zilnica, lunara sau anuala si cantitatile de materie prima achizitionate si prelucrate 
astfel cum se solicita prin structura cadru a SF ului, anexa la Ghidul solicitantului. La capitolul cheltuieli, valoarea materiilor prime au fost estimate ca procent din pretul de 
vanzare al produsului (pag.123).In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile care au stat la baza realizarii previzionarii (pentru o mai buna intelegere de catre 
persoanele care citesc studiul-extras din Ghid). Conform specificatiilor din Ghid se mentioneaza ca acestea se vor detalia astfel (citat): - urmariti corelarea informatiilor 
furnizate aici cu cele mentionate in celelalte sectiuni ale studiului ;- corelarea dintre cheltuielile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii de productie si 
precontracte/contracte de cumparare incheiate/in curs de a fi incheiate ;- modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala ;- orice alte informatii care au stat 
la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea cheltuielilor si au influenta relevanta ;In cazul proiectului nu se face o detaliere a cheltuielilor si nu avem ce verifica, 
analiza sau compara deci nu se poate intocmi matricea de verificare a viabilitatii economice a proiectului, intreaga strategie de piata si sectiunea economica fiind realizate
baza unor date nesustenabile si nejustificate economic. Fata de cele prezentate mai sus criteriul EG2 se considera neindeplinit. Proiectul se declara neeligibil si nu se 
continuua evaluarea. Proiectul se declara neeligibil pentru neindeplinirea criteriului EG2 astfel :Criteriul EG 2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea 
investitiei.Studiul de fezabilitate nu demonstreaza viabilitatea investitiei. Se propune construirea unei hale mult supradimensionate avand in vedere tipul si numarul de utilaje 
achizitionate. Aceasta are o lungime de 50,55 ml, o latime 11 ml deci o suprafata de 558 mp la care se adauga o suprafata de 60 mp la etajul halei. In interiorul halei se 
propune un spatiu de 35,85 mp destinat productiei de artizanat dar in care se propune montarea unor masini actionate electric (fierestrau panglica, masina de frezat, circu
universal de tamplarie, strung semiautomat). Activitatea de artizanat presupune producerea unor obiecte folosindu-se unelte si scule actionate manual si nu cu ajutorul 
masinilor. De asemenea s-a intocmit un deviz separat pentru acest spatiu si pentru masinile propuse pentru dotarea acestuia, fortandu-se obtinerea de punctaj pentru 
activitatea de artizanat. In cadrul devizelor pe obiecte se incearca din nou fortarea de obtinerea a unui punctaj suplimentar prin includerea unei centrale pe baza de peleti la 
capitolul de investitii in energie regenerabila. In privinta desfacerii produselor se mentioneaza ca acestea se vor vinde integral in Belgia si Olanda. Se propune confectione
de exemplu a 20.245 ml de panouri pentru garduri intr-un an sau 5.855 ml / trimestru fara precizarea modului de transport la destinatie a productiei realizate. Se mai 
propune realizarea a 36 buc. usi, 29 buc. geamuri din lemn, 27 buc. porti, 20 buc. seturi mobilier gradina cat si 115 produse artizanale pe trimestru. Cantitatea de panouri 
din lemn inseamana 1.950 ml /luna sau circa 78 ml pe zi, este mult supraevaluata, avand in vedere si celalalte obiecte propuse a se realiza. Nu se anexeaza si nu se face 
referire la contracte sau precontracte de livrare a productiei. Nu se face nicio corelare a capacitatii de productie zilnica, lunara sau anuala si cantitatile de materie prima 
achizitionate si prelucrate astfel cum se solicita prin structura cadru a SF ului, anexa la Ghidul solicitantului. La capitolul cheltuieli, valoarea materiilor prime au fost estimate 
ca procent din pretul de vanzare al produsului (pag.123).In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile care au stat la baza realizarii previzionarii (pentru o mai buna 
intelegere de catre persoanele care citesc studiul-extras din Ghid). Conform specificatiilor din Ghid se mentioneaza ca acestea se vor detalia astfel (citat): - urmariti 
corelarea informatiilor furnizate aici cu cele mentionate in celelalte sectiuni ale studiului ;- corelarea dintre cheltuielile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii de 
productie si precontracte/contracte de cumparare incheiate/in curs de a fi incheiate ;- modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala ;- orice alte informatii 
care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea cheltuielilor si au influenta relevanta ;In cazul proiectului nu se face o detaliere a cheltuielilor si nu avem ce 
verifica analiza sau compara deci nu se poate intocmi matricea de verificare a viabilitatii economice a proiectului intreaga strategie de piata si sectiunea economica fii
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CONSTRUIRE SPATIU 
FABRICARE MOBILIER 

COMERCIAL SI ACHIZITIE 
ECHIPAMENTE PENTRU 

SURFAX S.R.L.

SURFAX S.R.L. BIHOR
Comuna/Oras 

SANTANDREI Sat 
PALOTA

- - - - - - - - - - 235.033 44.292 199.778 0 35.255 35.207.252

1.1 – Ca urmare a verificarii doc. 11.3 – Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor semnata de d-l David Catalin-Iulian in calitate de administrator si 
reprezentant legal al solicitantului S.C. SURFAX S.R.L. si a verificarii actionaritului in serviciul RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului, s-au constatat 
urmatoarele : - d-l David Catalin-Iulian care este asociat unic al solicitantului S.C. SURFAX S.R.L. este actionar la S.C. DAVIDSIGN S.R.L. cu o cota de participare de 
90,91% si totodata si administrator cu puteri depline ; - domeniul principal de activitate al solicitantului S.C. SURFAX S.R.L. pentru care se solicita ajutor public 
nerambursabil este reprezentat de activitatea aferenta codului CAEN 3101 – fabricarea de mobila pentru birouri si magazine, iar aceeasi activitate dar ca activitate 
secundara se regaseste si la S.C. DAVIDSIGN S.R.L. ; S.C. DAVIDSIGN S.R.L. are ca domeniul principal activitatea cu cod CAEN 7410 – activitati de design specializat, 
care include si servicii pentru crearea de design de mobila, ce reprezinta o activitate adiacenta activitatii de fabricare a mobilei pentru care se solicita ajutor public 
nerambursabil ;- cele doua societati isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta.Avand in vedere precizarile de mai sus, statutul solicitantului S.C. SURFAX S.R.L. 
este de intreprindere partenera cu societatea S.C. DAVIDSIGN S.R.L., informatie ce trebuia completata in doc. 11.3 - Declaratia privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor. In cadrul Declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, 
acesta bifand rubrica aferenta intreprinderii autonome.In conformitate cu procedura de evaluare vers. 07, „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”.Pct. 1.5 – S-au constatat urmatoarele elemente comune :1. 
Acelasi titlu al proiectului “Construire spatiu....si achizitie echipamente pentru la S.C.........S.R.L.” identificat la inca patru proiecte ce au fost prezentate in cadrul aceleiasi 
masuri si sesiuni. 2. Aceeasi adresa pentru sediul social in localitatea Palota, comuna Santandrei, judetul Bihor, nr. 181, se regaseste la inca cinci solicitanti, respectiv S.C. 
SAFIAN MAROCHIN S.R.L., S. C. DESIGN AND BUILD S.R.L., S.C. SURFAX S.R.L. si S.C. MOEBILUS S.R.L.3. In comuna Santandrei, judetul Bihor sunt inca cinci 
proiecte, care au fost enuntate mai sus.5. Acelasi consultant S.C. Horus S.R.L. a elaborat inca patru proiecte. Proiectul este neeligibil si nu s-a continuat evaluarea 
proiectului. Proiectul este neeligibil si nu s-a continuat evaluarea proiectului. Proiectul este neeligibil si nu s-a continuat evaluarea proiectului. Proiectul este neeligibil si nu s-
a continuat evaluarea proiectului. Proiectul este neeligibil si nu s-a continuat evaluarea proiectului. In urma controlului documentar s-a constatat ca proiectul nu indeplineste 
urmatorul criteriu de eligibilitate :1.1 – Ca urmare a verificarii doc. 11.3 – Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor semnata de d-l David Catalin-Iulian 
in calitate de administrator si reprezentant legal al solicitantului S.C. SURFAX S.R.L. si a verificarii actionaritului in serviciul RECOM al Oficiului National al Registrului 
Comertului, s-au constatat urmatoarele : - d-l David Catalin-Iulian care este asociat unic al solicitantului S.C. SURFAX S.R.L. este actionar la S.C. DAVIDSIGN S.R.L. cu o 
cota de participare de 90,91% si totodata si administrator cu puteri depline ; - domeniul principal de activitate al solicitantului S.C. SURFAX S.R.L. pentru care se solicita 
ajutor public nerambursabil este reprezentat de activitatea aferenta codului CAEN 3101 – fabricarea de mobila pentru birouri si magazine, iar aceeasi activitate dar ca 
activitate secundara se regaseste si la S.C. DAVIDSIGN S.R.L. ; S.C. DAVIDSIGN S.R.L. are ca domeniul principal activitatea cu cod CAEN 7410 – activitati de design 
specializat, care include si servicii pentru crearea de design de mobila, ce reprezinta o activitate adiacenta activitatii de fabricare a mobilei pentru care se solicita ajutor 
public nerambursabil ;- cele doua societati isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta.Avand in vedere precizarile de mai sus, statutul solicitantului S.C. SURFAX 
S.R.L. este de intreprindere partenera cu societatea S.C. DAVIDSIGN S.R.L., informatie ce trebuia completata in doc. 11.3 - Declaratia privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor. In cadrul Declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, 
acesta bifand rubrica aferenta intreprinderii autonome.In conformitate cu procedura de evaluare vers. 07, „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”.

250 312 C 01 12 6 05 00613 2012 9 27

IINFIINTARE UNITATE DE 
FINISARE MATERIALE 
TEXTILE, SAT LIVADA, 

COMUNA NOJORID, JUDET 
BIHOR

SC PRODTECH 
SOLUTIONS SRL BIHOR

Comuna/Oras 
NOJORID Sat 

LIVADA DE BIHOR
- - - - - - - - - - 225.208 25.700 191.426 0 33.782 35.398.678

1.6 Codul CAEN 1330 al activitatii propuse a fi finantate prin proiect nu corespunde cu descrierea data in Procesul tehnologic din proiect. Toate activitatile descrise in cadr
procesului sunt in conformitate cu Anexa 9B si codul CAEN 1413 Fabricarea altor articole de imbracaminte(exclusiv lenjeria de corp)Tot fluxul tehnologic descris cuprinde 
activitati din cod CAEN 133 si 141. Solicitantul are aceste coduri CAEN in Certificatul Constatator depus in proiect. Din acest punct de vedere proiectul este eligibil. EG4- 
La pag. 148 este depusa o Diploma de Inginer, absolvent al Facultatii de Mecanica. Activitatile economice propuse prin proiect sunt pentru un Inginer specializat in 
prelucrarea textilelor si nu in prelucrari mecanice, fie ele si NECONVENTIONALE. Deci beneficiarul sau reprezentantul legal nu face dovada detinerii de aptitudini 
manageriale/marcheting sau in acord cu activitatea propusa prin proiect, in domeniul prelucrarii textilelor.EG6- Nu s-a depus la dosarul proiectului documentul care sa 
certifice dreptul real principal, adica actul de vanzare -cumparare, mentionat in Extras de Carte Funciara nr. 53795. Pentru constructia definitiva propusa prin proiect nu s-
depus documente care sa certifice dreptul real principal-drept de proprietate, motiv pentru care proiectul devine neeligibil, deoarece intreaga investitie depinde de construc
propusa. 3.7 Solicitantul este iregistrat in scopuri TVA. EG4- La pag. 148 este depusa o Diploma de Inginer, absolvent al Facultatii de Mecanica. Activitatile economice 
propuse prin proiect sunt pentru un Inginer specializat in prelucrarea textilelor si nu in prelucrari mecanice, fie ele si NECONVENTIONALE. Deci beneficiarul sau 
reprezentantul legal nu face dovada detinerii de aptitudini manageriale/marcheting sau in acord cu activitatea propusa prin proiect, in domeniul prelucrarii textilelor.EG6- Nu 
s-a depus la dosarul proiectului documentul care sa certifice dreptul real principal, adica actul de vanzare -cumparare, mentionat in Extras de Carte Funciara nr. 53795. 
Pentru constructia definitiva propusa prin proiect nu s-au depus documente care sa certifice dreptul real principal-drept de proprietate, motiv pentru care proiectul devine 
neeligibil, deoarece intreaga investitie depinde de constructia propusa.

251 312 C 01 12 6 05 00609 2012 9 27
ACHIZITIE MIJLOACE FIXE 

PENTRU PREGATIREA 
TERENULUI

POPA MARIOARA BIHOR
Comuna/Oras 

SANTANDREI Sat 
SANTANDREI

- - - - - - - - - - 67.755 8.255 47.420 0 20.335 35.446.098

- La pucnctul EG1 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate.Pentru clarificarea acestui punct i s-a cerut un document notarial 
care sa dovedeasc acordul sotului coproprietar pentru ca solicitantul sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect.- La punctul EG2 s-a bifat cu NU intrucat solicitantului i 
s-au cerut clarificari la punctele 2.6 si 9 din Memoriului justificativ, clarificari pe care nu le-am primit.- Nu a fost depusa Declaratia pe propria raspundere a solicitantului cu 
privire la neincadrarea in categoria firma in dificultate.- La punctul EG6 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate.Pentru 
clarificarea acestui punct i s-a cerut un document notarial care sa dovedeasc acordul sotului coproprietar pentru ca solicitantul sa-si desfasoare activitatea prin proiect. S-a 
bifat cu NU deoarece solicitantului i s-au cerut clarificari pentru punctele 2.6 si 9 din Memoriul justificativ, dar acesta nu depus raspuns conform solicitarilor Drept consecin
matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului nu se mai justifica. - La punctul 3.1 s-a bifat cu NU deoarece i s-au cerut solicitantului modificari cu 
privire la Bugetul indicativ, Devize pe obiect si Deviz general, dar nu s-a primit raspuns la solicitari.- La punctul 3.3 s-a bifat cu NU deoarece anumite dotari ce se dorea a fii 
achizitionate prin prezentul proiect nu erau cheltuieli eligibile. - La punctul 4.2 s-a bifat cu DA pentru servicii, intucat am atasat extras din baza de date. - La punctul 5.1 s-a 
bifat cu NU deoarece solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate, respectiv refacerea Bugetului indicativ si in consecinta si Planului financiar. 
Solicitantului i-au fost cerute clarificarii prin informatiile suplimentare inregistrate la OJPDRP Bihor cu numarul 910 din data de 23.05.2013. Doamna Popa Marioara 
reprezentant legal al prezentului proiect nu a raspuns conform procedurii la clarificarile solicitate si prin urmare proiectul este declarat neeligibil.

252 312 M 01 12 6 05 00605 2012 9 27
INFIINTARE UNITATE DE 

PRODUCTIE ARTICOLE DIN 
PLASTIC

SC AXTROM 
MANUFACTURE 

SRL
BIHOR

Comuna/Oras 
OSORHEI Sat 

FUGHIU
- - - - - - - - - - 173.250 0 147.262 0 25.988 35.593.360

In urma verificarii efectuate in O.N.R.C. prin serviciul RECOM online, s-a constatat ca asociatul unic al solicitantului SC AXTROM MANUFACTURE SRL, D-nul Lazar 
Ovidiu este asociat cu 97,15% - cota de participare la SC AXTROM PLASTIC SRL care are acelas cod CAEN (principal) cu cel propus prin proiect de catre SC AXTROM 
MANUFACTURE SRL, respectiv 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, acelas sediu. Avand in vederecele de mai sus, la punctul 1.1 s-a bifat NU, 
deoarece solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, bifand autonoma in declaratia privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (Anexa 4.1)S-au 
atasat la Dosarul administrativ documente (Certificate constatatoare) pentru firmele mai sus mentionate din RECOM online. Pentru categoria de bunuri, avand in vedere ca 
se depaseste valoarea de 15.000 E, nu s-a depus decat o singura oferta. In urma verificarii efectuate in O.N.R.C. prin serviciul RECOM online, s-a constatat ca asociatul 
unic al solicitantului SC AXTROM MANUFACTURE SRL, D-nul Lazar Ovidiu este asociat cu 97,15% - cota de participare la SC AXTROM PLASTIC SRL care are acelas 
cod CAEN (principal) cu cel propus prin proiect de catre SC AXTROM MANUFACTURE SRL, respectiv 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, acelas 
sediu. Avand in vederecele de mai sus, la punctul 1.1 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, bifand autonoma in declaratia privind 
incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (Anexa 4.1)S-au atasat la Dosarul administrativ documente (Certificate constatatoare) pentru firmele mai sus 
mentionate din RECOM online. In urma verificarii efectuate in O.N.R.C. prin serviciul RECOM online, s-a constatat ca asociatul unic al solicitantului SC AXTROM 
MANUFACTURE SRL, D-nul Lazar Ovidiu este asociat cu 97,15% - cota de participare la SC AXTROM PLASTIC SRL care are acelas cod CAEN (principal) cu cel propus 
prin proiect de catre SC AXTROM MANUFACTURE SRL, respectiv 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic, acelas sediu. Avand in vederecele de mai 
sus, la punctul 1.1 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, bifand autonoma in declaratia privind incadrarea in categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii (Anexa 4.1)S-au atasat la Dosarul administrativ documente (Certificate constatatoare) pentru firmele mai sus mentionate din RECOM online. De asemenea la 
pct. 4 s-a bifat cu NU deoarece bunurile depasesc 15.000 E si s-a depus o singura oferta
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“ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
SI DOTARI PENTRU  

AMENAJARE  CENTRU DE 
SERVICII MEDICALE 

SPECIALIZATE "HARMONY” IN 
SAT SANMARTIN, COMUNA 

SANMARTIN,  JUDETUL 
BIHOR”

SC KRASMED 
SRL BIHOR

Comuna/Oras 
SANMARTIN Sat 

SANMARTIN
- - - - - - - - - - 283.894 0 198.725 0 85.169 35.792.085

1. La verificarea eligibilitatii solicitantului se verifica daca acesta este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect.Analizand Cererea de finantare si 
Studiul de fezabilitate constatam ca se propune dotarea unui spatiu inchiriat cu mobilier si aparatura specifice unor activitati de intretinere corporala, corespunzator codului 
CAEN 9604 si nu codului CAEN 8622 –Activitati de asistenta medicala specializata mentionata in certificatul constatator al firmei KRASMED SRL. In Studiul de fezabilitate 
se mentioneaza ca in cadrul centrului se vor efectua anumite tratamente acestea fiind specifice activitatilor de intretinere corporala si cabinetelor de infrumusetare, astfel 
cum exemplificam mai jos:-Tratement pentru rejuvenare-este un tratament noninvaziv destinat ridurilor, liniilor fine si care sporeste in mod semnificativ hidratarea;-
Tratament radiofrecventa bipolara+infrarosu+vacuum-este o solutie non invaziva pentru reducerea circumferintei si pentru reducerea celulitei;-Tratament electrostimulare si 
termosudatie care ramane in continuare una dintre principalele metode de slabire ultrarapida pasiva;-Tratament microdermoabraziune destinat pentru curatarea tenului si 
redarea luminozitatii, atenuare ridurilor, tratarea acneei;-Tratament cu ultrasunete avand efect anticelulitic, redarea elesticitatii pielii, efect anticearcan si de lifting facial;-
Epilare definitiva cu IPL , drenaj limfatic (una dintre cele mai corecte, naturale si placute metode de detoxifiere a organismului si imbunatatirea circulatiei)-Dus subacval - o 
forma de hidromasaj al intregului corp;De asemenea echipamentele/aparatele propuse a se achizitiona prin proiect si descrise in SF sunt destinate activitatilor de intretinere 
corporala sau cabinetelor cosmetice. Este foarte limpede ca tratamentele si operatiunile descrise in SF sunt specifice unor activitati de intretinere corporala (cod CAEN 
9604) si nu reprezinata asistenta medicala specializata. Cum solicitantul este autorizat numai pentru codul CAEN 8622-Activitati de asistenta medicala specializata acesta 
nu este eligibil pentru activitatile descrise in SF deci nu se indeplineste eligibilitatea solicitantului. Criteriul EG 2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea 
investitiei.Studiul de fezabilitate nu demonstreaza viabilitatea investitiei astfel:-In prognoza veniturilor s-au luat de exemplu in calcule un numar de 4.680 consultatii, 
tratamente si sedinte in anul 2 de prognoza ceea ce inseamna 390 lunar deci o medie de 16 operatiuni zilnic. Acest numar mediu de 16 operatiuni zilnic este practic 
imposibil de realizat intr-o localitate rurala unde se stie ca veniturile localnicilor este redus iar populatia rurala nu are posibilitati materiale pentru tratamente de intretinere 
corporala. Nici fizic sau practic nu se poate realiza numarul mediu de 16 operatiuni pe zi avand in vedere dimensiunile celor doua camere destinate tratamentelor de 11,50 
respectiv 12,76 mp, astfel cum rezulta din planul de situatie anexat. De altfel nici suprafata utila totala a spatiului de 74,94 mp nu ar permite amplasarea tuturor 
echipamentelor/aparatelor, a mobilierului (dulapuri, scaune, paturi) ca si desfasurarea activitatii personalului de deservire si a clientilor. Conform SF ului personalul centrului 
va fi compus din 2 medici specialisti, 5 terapeuti si o asistenta medicala, deci un total de 8 angajati. Preturile aparatelor propuse a se achizitiona prezentate in cap.3.8, si 
preluate in Devizul proiectului, chiar daca sunt preluate din ofertele atasate, sunt mult mai mari decat cele gasite pe internet, astfel cum exemplificam mai jos : -Aparat 
Dermocell Expert –prêt oferta=26.000 euro, fata de prêt furnizor internet= 8.500 euro-Aparat Ultralipo-pret oferta=25.567 euro, fata de prêt furnizor internet=8.950 euro-
Aparat Detox-prêt oferta=3.000 euro, fata de prêt furnizor internet=330 euro. Aceste preturi preluate in devizul proiectului nu se pot accepta si nu se poate valida bugetul 
proiectului.Avand in vedere cele mentioate mai sus consideram ca nu se indeplineste viabilitatea investitiei, respectiv criteriul EG 2. Proiectul se declara neeligibil pentru 
neindeplinirea eligibilitatii solicitantului si a criteriului EG2. Nu se mai continua evaluarea (matrice, bugete, plan financiar s.a) Proiectul se declara neeligibil pentru 
neindeplinirea eligibilitatii solicitantului si criteriului EG2, astfel :1. La verificarea eligibilitatii solicitantului se verifica daca acesta este inregistrat cu codul CAEN al activitatii 
care se finanteaza prin proiect.Analizand Cererea de finantare si Studiul de fezabilitate constatam ca se propune dotarea unui spatiu inchiriat cu mobilier si aparatura 
specifice unor activitati de intretinere corporala, corespunzator codului CAEN 9604 si nu codului CAEN 8622 –Activitati de asistenta medicala specializata mentionata in 
certificatul constatator al firmei KRASMED SRL. In Studiul de fezabilitate se mentioneaza ca in cadrul centrului se vor efectua anumite tratamente acestea fiind specifice 
activitatilor de intretinere corporala si cabinetelor de infrumusetare, astfel cum exemplificam mai jos:-Tratement pentru rejuvenare-este un tratament noninvaziv destinat 
ridurilor, liniilor fine si care sporeste in mod semnificativ hidratarea;-Tratament radiofrecventa bipolara+infrarosu+vacuum-este o solutie non invaziva pentru reducerea 
circumferintei si pentru reducerea celulitei;-Tratament electrostimulare si termosudatie care ramane in continuare una dintre principalele metode de slabire ultrarapida 
pasiva;-Tratament microdermoabraziune destinat pentru curatarea tenului si redarea luminozitatii, atenuare ridurilor, tratarea acneei;-Tratament cu ultrasunete avand efect 
anticelulitic, redarea elesticitatii pielii, efect anticearcan si de lifting facial;-Epilare definitiva cu IPL , drenaj limfatic (una dintre cele mai corecte, naturale si placute metode 
de detoxifiere a organismului si imbunatatirea circulatiei)-Dus subacval - o forma de hidromasaj al intregului corp;De asemenea echipamentele/aparatele propuse a se 
achizitiona prin proiect si descrise in SF sunt destinate activitatilor de intretinere corporala sau cabinetelor cosmetice. Este foarte limpede ca tratamentele si operatiunile 
descrise in SF sunt specifice unor activitati de intretinere corporala (cod CAEN 9604) si nu reprezinata asistenta medicala specializata. Cum solicitantul este autorizat num
pentru codul CAEN 8622-Activitati de asistenta medicala specializata acesta nu este eligibil pentru activitatile descrise in SF deci nu se indeplineste eligibilitatea 
solicitantului 2 Criteriul EG 2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei Studiul de fezabilitate nu demonstreaza viabilitatea investitiei astfel:-In progno

254 312 M 01 12 6 05 00601 2012 9 27

MODERNIZAREA NITEA CONS 
SRL PRIN ACHIZITIE DE 

UTILAJE PERFORMANTE, 
LOCALITATEA HIDISEL, 

COMUNA DOBRESTI, 
JUDETUL BIHOR

NITEA CONS SRL BIHOR
Comuna/Oras 

DOBRESTI Sat 
HIDISEL

- - - - - - - - - - 72.840 0 50.988 0 21.852 35.843.073

EG 1 Nu se respecta obiectivul specific al masurii 312 "crearea si diverisificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre microintreprinderi" intrucat intre 
potentialii clienti identificati de solicitant se regasesc autoritati publice locale 32,13% si societati comerciale 54,13%.EG 2 La analiza viabilitatii s-au folosit date 
nesustenabile ca urmare a identificarii potentialilor clienti in afara populatiei rurale.

255 312 C 01 12 6 05 00598 2012 9 27
ATELIER DE REPARATII AUTO 
IN SAT BATAR, COM. BATAR, 

JUD. BIHOR 

SC 
SERVAGROSAL 

SRL
BIHOR

Comuna/Oras 
SUPLACU DE 
BARCAU Sat 
SUPLACU DE 

BARCAU

- - - - - - - - - - 285.500 30.000 199.850 0 85.650 36.042.923

La punctul 1.1. – statutul solicitantului, in fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1 versiunea 12, aprobata prin Instructiunea 221 prin Ordin de ministru MADR 
nr.29/25.02.2013, se specifica ”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 declaratia privind incadrarea in categoria IMM, atasata la CF, pag 157, solicitantul S.C. SERVAGROSAL S.R.L. a declarat ca este intreprindere autonoma.Ca 
urmare, s-au facut verificari in sistemul online RECOM pentru socitatea S.C. SERVAGROSAL S.R.L. daca aceasta mai este asociata sau actionara in alte societati juridice 
si s-a constatat ca asociatul unic IONESCU TIBERIU CNP 1760112057050 mai este asociat in :- SC EURO FEDER SRL , avnd 66,66 % cota de participare la beneficii si 
pierderi i-SC SALABETON SRL avnd 33,33% cota de participare la beneficii si pierderi in care la data de 31.12.2011 avea un numar mediu de angajati de 10-STROMIX 
SRL avnd 25% cota de participare la beneficii La activitati autorizate la Societatea SC EURO FEDER SRL se regaseste activitatea cu cod CAEN 4690 aceasta societata 
intreprindere este LEGATA cu solicitantul nerespectand art.44 din Legea nr. 346/2004 (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.(5)O piata adiacenta, in sensul prezentei legi, este acea piata a unui produs 
sau a unui serviciu situata direct in amonte ori in aval pe piata in cauza”.Ca atare, proiectul devine neeligibil.

256 312 M 01 12 6 05 00602 2012 9 27

”ACHIZIțIE DE UTILAJE LA 
SOCIETATEA TIBIU & DOLIA 

S.R.L. PENTRU 
DESFĂșURAREA ACTIVITĂțII 

DE FABRICARE DE ARTICOLE 
DIN METAL”

S.C. TIBIU & 
DOLIA S.R.L. BIHOR Comuna/Oras 

CIUHOI Sat SANIOB - - - - - - - - - - 115.901 0 98.516 0 17.385 36.141.439

Cu ocazia vizitei in teren solicitantul nu a asigurat accesul la obiectivul de investitie si solicitantul nu a raspuns in termen de 5 zile lucratoare la solicitarea de informatii 
suplimentare E3.4 EG2-informatii insuficiente si necorelatii intre capitolele din MJ,proiectiile financiare si Bugetul indicativ,solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informa
suplimentare pentru clarificarea criteriului.EG6-informatii contradictorii intre Mj si documentul anexat pentru folosinta spatiului .Clauzele rezilierii contractului de folosinta -nu 
exista certitudinea dreptului de folosinta a spatiului in care se prevede realizarea investitiei cu durata de minim 10 ani de la data depunerii cererii de finantare,solicitantul n
raspuns la solicitarea de informatii suplimentare. Cu ocazia vizitei in teren solicitantul nu a asigurat accesul la obiectivul de investitie si solicitantul nu a raspuns in termen d
5 zile lucratoare la solicitarea de informatii suplimentare E3.4 Necorelatii intre capitolele din MJ,proiectiile financiare si Bugetul indicativ,solicitantul nu a raspuns la 
solicitarea de informatii suplimentare Cu ocazia vizitei in teren solicitantul nu a asigurat accesul la obiectivul de investitie si solicitantul nu a raspuns in termen de 5 zile 
lucratoare la solicitarea de informatii suplimentare E3.4 Cu ocazia vizitei in teren solicitantul nu a asigurat accesul la obiectivul de investitie si solicitantul nu a raspuns in 
termen de 5 zile lucratoare la solicitarea de informatii suplimentare E3.4 Cu ocazia vizitei in teren solicitantul nu a asigurat accesul la obiectivul de investitie si solicitantul nu 
a raspuns in termen de 5 zile lucratoare la solicitarea de informatii suplimentare E3.4 Cu ocazia vizitei in teren solicitantul nu a asigurat accesul la obiectivul de investitie si 
solicitantul nu a raspuns in termen de 5 zile lucratoare la solicitarea de informatii suplimentare E3.4 Solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare 
conform Formularului E3.4 astfel datorita informatiilor insuficiente in MJ si contradictorii fata de alte documente anexate cererii de finantare nu au fost clarificate criteriile de 
eligibilitate EG2 si EG6.Solicitantul nu a asigurat accesul la obiectivul investitiei cu ocazia vizitei pe teren,fapt consemnat in Fisa E3.8

257 312 C 01 12 6 05 00620 2012 9 27
"INFIINTARE CLINICA DE 

IMAGISTICA IN LOCALITATEA 
TINCA, JUD. BIHOR"

S.C. ANGIOMED 
VENUS S.R.L. BIHOR Comuna/Oras TINCA 

Sat TINCA - - - - - - - - - - 285.750 7.166 199.999 0 85.751 36.341.438

S-a corectat linia 4.4 din buget prin diminuarea cu 180 euro aferenta diferentei dintre valoarea CT prevazuta in deviz 211.499 euro si valoarea corecta din oferta 211.319 
euro.La cererea de finantare s-a prezerntat extras de cont din 25.09.2012 ora 09 de la banca Italo- Romena pentru 203.978 LEI/43.894 euro si extras de cont de la Banca 
Transilvania din aceeasi zi la ora 12 pentru 200.482 lei/43.142 euro valori care insumate = 87.036 acopereau cofinantarea.Din extrasul de cont prezentat la informatii 
suplimentare rezulta transferul sumei de 200020lei /43.038 euro din soldul contului de la banca Italo-Romena la banca Transilvania, ceea ce demonstreaza ca solicitantul a 
recurs la transferul soldului contului intre cele 2 banci, prin urmare nu detinea cofinantarea solicitata prin proiect, prin urmare proiectul nu indeplineste criteriul de eligibilitate 
EG7.

258 312 M 01 12 6 05 00599 2012 9 27
ACHIZITIONAREA DE UTILAJE 

DE CATRE SC UPTRONIX 
INDUSTRY  SRL

S.C. UPTRONIX 
INDUSTRY  

S.R.L.
BIHOR

Comuna/Oras 
SANMARTIN Sat 

HAIEU
- - - - - - - - - - 89.500 0 62.650 0 26.850 36.404.088

Am observat la proiectul solicitantului SC UPTRONIX INDUSTRY SRL si la inca doua proiecte depuse in aceeasi sesiune, si anume:PINTEA STEFAN ALEXANDRU, nr. 
F312M011260500576 si la proiectul solicitantei Faget Ludmila-Giorgiana, nr. F312M011260500586, umatoarele particularitati comune:-acelasi titlu, acelasi consultant, 
acelasi domiciliu stabil al reprezentantului legal de proiect la Faget Ludmila-Giorgiana şi la proiectul solicitantului Pintea Stefan Alexandru,-acelasi amplasament la toate 
cele 3 proiecte,-fractionarea artificiala a investitiei-imobilele luate in comodat de toti cei 3 solicitanti provin de la aceeasi persoana-Mitra Catalina-Maria, este un singur imobil 
fractionat intre cei 3 solicitanti,-legaturi financiare, suma necesara cofinantarii solicitantei Faget Ludmila-Giorgiana a fost transferata de domnul Faget Andy-Nicolae, 
asociatul unic al solicitantului SC UPTRONIX SRL. Incercare de creare de conditii artificiale.
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259 312 C 01 12 6 05 00594 2012 9 27

"INFINTARE FABRICA DE 
PRODUCTIE LAMBRIURI IN 

LOCALITATEA BICACI, 
JUDETUL BIHOR"

S.C. AGRINCOD 
S.R.L. BIHOR Comuna/Oras 

GEPIU Sat BICACI - - - - - - - - - - 235.204 10.000 199.899 0 35.305 36.603.987

EG2 - cap.2.5 din SF necompletat , descriere incompleta a fluxului tehnologic ,lipsa declaratie privind sursa de preturi pentru lucrari.Folosirea in prognoza cheltuielilor a 
unor preturi nerealiste pentru materia prima : pret cherestea - 270 lei/mc ,in conditiile in care pretul mediu pe piata a unui mc de cherestea de rasinoase este de 
470lei/mc.EG6 – Solicitantul detine o suprafata de 2454 mp teren intravilan categorie curti constructii si o constructie C2 (28 mp) existenta pe aceasta suprafata , cu 
contractul de constituire a dreptului de uzufruct nr.1471/29.08.2012. Pe acest teren se doreste construirea unei hale de productie lambriuri. Pe aceeasi suprafata de teren 
de 2454 mp , conform schitelor cadastrale mai exista o constructie C1 ( 169 mp) care nu face obiectul contractului de constituire a dreptului de uzufruct. Conform descrierii 
din SF si a planurilor de arhitectura anexate , in constructia C1 se propune a se amenaja urmatoarele spatii : sala de mese , vestiar , grup sanitar , depozite . Aceste spatii 
sunt aferente investitiei propuse a fi realizate de solicitant. Avand in vedere faptul ca acesta constructie C1 nu face obiectul contractului de constituire a dreptului de uzufruct 
, spatiile propuse a fi amenajate in aceasta constructie sunt indispensabile desfasurarii activitatii propuse prin proiect , consideram ca activitatea de producere a lambriurilor 
nu se poate desfasura , proiectul fiind neeligibil. EG2 - cap.2.5 din SF necompletat , descriere incompleta a fluxului tehnologic ,lipsa declaratie privind sursa de preturi 
pentru lucrari.Folosirea in prognoza cheltuielilor a unor preturi nerealiste pentru materia prima : pret cherestea - 270 lei/mc ,in conditiile in care pretul mediu pe piata a unui 
mc de cherestea de rasinoase este de 470lei/mc. Deoarece pentru cladirea C2 solicitantul nu detine act de proprietate , cheltuielile aferente amenajarii acestei cladiri sunt 
neeligibile. Din cele trei oferte pentru bunuri doar una singura respecta caracteristicile tehnice prezentate in cap.3.8 din SF.Lipsa declaratie privind sursa de preturi pentru 
lucrari. Acelasi sediu social se regaseste la doua proiecte : SC Agrincod SRL - judetul Bihor , comuna Gepiu nr.375 ; SC Eler Holz SRL - judetul Bihor , comuna Gepiu 
nr.375/B . Pentru sediile sociale ale celor doua firme exista contracte de comodat cu aceeasi persoana KARANCSI JANOS – ZSOLT.Comform declaratiilor inregistrate la 
ORC , alaturi de alte activitati , cele doua societati desfasoara si activitati conform codurilor CAEN 1623 , 1629. SC Agrincod SRL i-si propune sa construiasca si sa doteze 
cu utilaje o hala de productie lambriu de lemn , SC Eler Holz SRL sa doteze o hala existenta cu utilaje pentru producerea peletilor din deseuri de lemn. Cele doua societati 
detin terenul cat si cladirile (SC Agrincod SRL cu contract de constituire a dreptului de uzufruct nr.1471/29.08.2012 , SC Eler Holz SRL cu contract de inchiriere ) de la 
aceeasi persoana KARANCSI JANOS – ZSOLT, cele doua terenuri fiind alaturate. Nus-au identificat legaturi intre asociatii celor doua societati . Ambele societati au anexat 
cererii de finantare extrase de cont pentru dovada cofinantarii de la aceeasi banca. Conform extraselor de cont pentru SC Eler Holz SRL banii au fost depusi de asociatul 
unic doamna ELER GABRIELA SIMONA iar pentru SC Agrincod SRL de catre domnul ISAILA LUCIAN MARIUS , asociat intr-o alta societate cu domnul KARANCSI 
JANOS – ZSOLT. Cele doua societati au acelasi consultant INTREPRINDERE INDIVIDUALA SLEZINGER GABRIELA , elemente din SF apartinand SC Agrincod SRL 
apar in MJ apartinand SC Eler Holz SRL si viceversa , desi acestea nu au nici o legatura cu proiectul respectiv.Avand in vedere cele prezentate mai sus consideram ca s-au 
creat conditii artificiale in sensul fractionarii artificiale a investitiei/terenului/cu scopul de a depasi plafonul maxim in cadrul masurii. EG2 - cap.2.5 din SF necompletat , 
descriere incompleta a fluxului tehnologic ,lipsa declaratie privind sursa de preturi pentru lucrari.Folosirea in prognoza cheltuielilor a unor preturi nerealiste pentru materia 
prima : pret cherestea - 270 lei/mc ,in conditiile in care pretul mediu pe piata a unui mc de cherestea de rasinoase este de 470lei/mc.EG6 – Solicitantul detine o suprafata 
de 2454 mp teren intravilan categorie curti constructii si o constructie C2 (28 mp) existenta pe aceasta suprafata , cu contractul de constituire a dreptului de uzufruct 
nr.1471/29.08.2012. Pe acest teren se doreste construirea unei hale de productie lambriuri. Pe aceeasi suprafata de teren de 2454 mp , conform schitelor cadastrale mai 
exista o constructie C1 ( 169 mp) care nu face obiectul contractului de constituire a dreptului de uzufruct. Conform descrierii din SF si a planurilor de arhitectura anexate , in 
constructia C1 se propune a se amenaja urmatoarele spatii : sala de mese , vestiar , grup sanitar , depozite . Aceste spatii sunt aferente investitiei propuse a fi realizate de 
solicitant. Avand in vedere faptul ca acesta constructie C1 nu face obiectul contractului de constituire a dreptului de uzufruct , spatiile propuse a fi amenajate in aceasta 
constructie sunt indispensabile desfasurarii activitatii propuse prin proiect , consideram ca activitatea de producere a lambriurilor nu se poate desfasura , proiectul fiind 
neeligibil.Conditii artificialeAcelasi sediu social se regaseste la doua proiecte : SC Agrincod SRL - judetul Bihor , comuna Gepiu nr.375 ; SC Eler Holz SRL - judetul Bihor , 
comuna Gepiu nr.375/B . Pentru sediile sociale ale celor doua firme exista contracte de comodat cu aceeasi persoana KARANCSI JANOS – ZSOLT.Comform declaratiilor 
inregistrate la ORC , alaturi de alte activitati , cele doua societati desfasoara si activitati conform codurilor CAEN 1623 , 1629. SC Agrincod SRL i-si propune sa 
construiasca si sa doteze cu utilaje o hala de productie lambriu de lemn , SC Eler Holz SRL sa doteze o hala existenta cu utilaje pentru producerea peletilor din deseuri de 
lemn. Cele doua societati detin terenul cat si cladirile (SC Agrincod SRL cu contract de constituire a dreptului de uzufruct nr.1471/29.08.2012 , SC Eler Holz SRL cu 
contract de inchiriere ) de la aceeasi persoana KARANCSI JANOS – ZSOLT, cele doua terenuri fiind alaturate. Nus-au identificat legaturi intre asociatii celor doua societa
Ambele societati au anexat cererii de finantare extrase de cont pentru dovada cofinantarii de la aceeasi banca. Conform extraselor de cont pentru SC Eler Holz SRL banii au 
fost depusi de asociatul unic doamna ELER GABRIELA SIMONA iar pentru SC Agrincod SRL de catre domnul ISAILA LUCIAN MARIUS asociat intr-o alta societate cu

260 312 M 01 12 6 05 00593 2012 9 27

"INFINTARE FABRICA DE 
PRODUCTIE PELETI IN 
LOCALITATEA BICACI, 

JUDETUL BIHOR"

S.C. ELER HOLZ 
S.R.L BIHOR Comuna/Oras 

GEPIU Sat BICACI - - - - - - - - - - 211.402 0 179.670 0 31.732 36.783.657

Solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Eler Gabriela Simona este asociat in: ELER HOLZ SRL -asociat unic, Bella Tulipa Nera SRL - cota de participare es
de 50%, ELBAG IMOB SRL - cota de participare 50%, EXPERT BELTRANS SRL-cota de participare 33,34%.Documentul 11.3 prin care solicitantul se declara 
intreprindere autonoma nu este corect, solicitantul avand in realitate statut de intreprindere partenera/legata dupa caz cu companiile mentionate anterior, drept pentru care 
proiectul este neeligibil. Lipseste foaia de capat la Memoriul jusificativ. Neconcordanta intre cap.4 - valoarea in euro a Liniei productie peleti, oferte si buget. Devizul general 
nu evidentiaza cheltuielile de montaj in conformitate cu oferta luata in considerare la stabilirea costului investitiei. In mod eronat cheltuielile proiectului au fost introduse in 
devize/buget in linia 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, in loc de linia 4.3 Utilaje si echipamente cu montaj, respectiv 4.2 Montaj utilaj tehnologic. Cheltuielile proiectului 
nu sunt indicate in liniile bugetare corespunzatoare.

261 312 C 01 12 6 05 00595 2012 9 27
INFIINTARE  HALA  

PRODUCTIE  PROFILE 
METALICE

SC BB 
ALUPROFILE 

SRL
BIHOR Comuna/Oras 

GEPIU Sat GEPIU - - - - - - - - - - 199.800 20.000 169.830 0 29.970 36.953.487

EG1-EG6 Certificatul de urbanism este eliberat în scopul întocmirii S.F,PUZ şi documentaţia DTAC.Conform Cerificatului de urbanism solicitat pentru investiţia propusă 
prin proiect eliberarea Autorizaţiei de construire este condiţionată de aprobarea unui alt PUZ întocmit conform Legislaţiei în vigoare. Întocmirea PUZ necesită obţinerea 
Avizului de oportunitate prealabil prin care care se aprobă/nu se aprobă relementările urbanistice propuse. Conform Extrasului carte funciară 9217/20.09.2012 parcela s-a 
constituit din desmembrarea proprietăţii nr.cad.50360 în 8 parcele pentru care s-a constituit drept de superficie la 8 societăţi comerciale care au depus Cereri de finanţare 
pe M312 .Această observaţie este menţionată şi-n E4.1 –Raport asupra vzitei pe teren.Amplasamentul investiţiei propuse prin proiect este constituit prin Contract de 
constituire a dreptului de superficie pentru suprafaţa de 3461mp cu durata contractului de 15 ani.Durata contractului nu acoperă durata normală de funcţionarea a clădirii ce 
se va construi respectiv între 28-42 ani.EG2- Durata contractului de superficie nu acoperă durata normală de funcţionarea a clădirii ce se va construi respectiv între 28-42 
ani conform normelor privind durata normală de funcţionare a mijloacelor fixe.Fluxul tehnologic propus nu corelează productivitatea utilajelor şi categoria de produse obţinute 
cu ocuparea celor 8 locuri de muncă cu normă întreagă.Clădirea hală de producţie este supradimensionată comparativ cu utilajele solicitate prin proiect ,structura fluxului 
tehnologic şi produsele previzonate a se realiza.Ofertele prezentate pentru stabilirea rezonabilităţii preţurilor sînt identice ca structură şi nu conţin specificaţii tehnice 
minimale (dimensiuni,productivitate pe tip de produs)Graficul de realizare a investţiei nu este complet şi nu include toate etapele necesare împlementării investiţiei. EG1-
EG6 Certificatul de urbanism este eliberat în scopul întocmirii S.F,PUZ şi documentaţia DTAC.Conform Cerificatului de urbanism solicitat pentru investiţia propusă prin 
proiect eliberarea Autorizaţiei de construire este condiţionată de aprobarea unui alt PUZ întocmit conform Legislaţiei în vigoare. Întocmirea PUZ necesită obţinerea Avizului 
de oportunitate prealabil prin care care se aprobă/nu se aprobă relementările urbanistice propuse. Conform Extrasului carte funciară 9217/20.09.2012 parcela s-a constituit 
din desmembrarea proprietăţii nr.cad.50360 în 8 parcele pentru care s-a constituit drept de superficie la 8 societăţi comerciale care au depus Cereri de finanţare pe M312 
.Această observaţie este menţionată şi-n E4.1 –Raport asupra vzitei pe teren.Amplasamentul investiţiei propuse prin proiect este constituit prin Contract de constituire a 
dreptului de superficie pentru suprafaţa de 3461mp cu durata contractului de 15 ani.Durata contractului nu acoperă durata normală de funcţionarea a clădirii ce se va 
construi respectiv între 28-42 ani.EG2- Durata contractului de superficie nu acoperă durata normală de funcţionarea a clădirii ce se va construi respectiv între 28-42 ani 
conform normelor privind durata normală de funcţionare a mijloacelor fixe.Fluxul tehnologic propus nu corelează productivitatea utilajelor şi categoria de produse obţinute cu 
ocuparea celor 8 locuri de muncă cu normă întreagă.Clădirea hală de producţie este supradimensionată comparativ cu utilajele solicitate prin proiect ,structura fluxului 
tehnologic şi produsele previzonate a se realiza.Ofertele prezentate pentru stabilirea rezonabilităţii preţurilor sînt identice ca structură şi nu conţin specificaţii tehnice 
minimale (dimensiuni,productivitate pe tip de produs)Graficul de realizare a investţiei nu este complet şi nu include toate etapele necesare împlementării investiţiei. EG2- 
Durata contractului de superficie nu acoperă durata normală de funcţionarea a clădirii ce se va construi respectiv între 28-42 ani conform normelor privind durata normală de 
funcţionare a mijloacelor fixe.Fluxul tehnologic propus nu corelează productivitatea utilajelor şi categoria de produse obţinute cu ocuparea celor 8 locuri de muncă cu normă 
întreagă.Clădirea hală de producţie este supradimensionată comparativ cu utilajele solicitate prin proiect ,structura fluxului tehnologic şi produsele previzonate a se 
realiza.Ofertele prezentate pentru stabilirea rezonabilităţii preţurilor sînt identice ca structură şi nu conţin specificaţii tehnice minimale (dimensiuni,productivitate pe tip de 
produs)Graficul de realizare a investţiei nu este complet şi nu include toate etapele necesare împlementării investiţiei EG2- Durata contractului de superficie nu acoperă 
durata normală de funcţionarea a clădirii ce se va construi respectiv între 28-42 ani conform normelor privind durata normală de funcţionare a mijloacelor fixe.Fluxul 
tehnologic propus nu corelează productivitatea utilajelor şi categoria de produse obţinute cu ocuparea celor 8 locuri de muncă cu normă întreagă.Clădirea hală de producţie 
este supradimensionată comparativ cu utilajele solicitate prin proiect ,structura fluxului tehnologic şi produsele previzonate a se realiza.Ofertele prezentate pentru stabilirea 
rezonabilităţii preţurilor sînt identice ca structură şi nu conţin specificaţii tehnice minimale (dimensiuni,productivitate pe tip de produs)Graficul de realizare a investţiei nu 
este complet şi nu include toate etapele necesare împlementării investiţiei Ofertele prezentate pentru stabilirea rezonabilităţii preţurilor sînt identice ca structură şi nu conţin 
specificaţii tehnice minimale (dimensiuni,productivitate pe tip de produs) Ofertele prezentate pentru stabilirea rezonabilităţii preţurilor sînt identice ca structură şi nu conţin 
specificaţii tehnice minimale (dimensiuni,productivitate pe tip de produs) Posibilă condiţie artificială:Conform Extrasului carte funciară 9217/20.09.2012 parcela s-a constitu
din desmembrarea proprietăţii nr.cad.50360 în 8 parcele pentru care s-a constituit drept de superficie la 8 societăţi comerciale care au depus Cereri de finanţare pe M312 
.Această observaţie este menţionată şi-n E4.1 –Raport asupra vizitei pe teren. Posibilă condiţie artificială:Conform Extrasului carte funciară 9217/20.09.2012 parcela s-a 
constituit din desmembrarea proprietăţii nr.cad.50360 în 8 parcele pentru care s-a constituit drept de superficie la 8 societăţi comerciale care au depus Cereri de finanţare 
pe M312 .Această observaţie este menţionată şi-n E4.1 –Raport asupra vizitei pe teren. EG1-EG6 Certificatul de urbanism este eliberat în scopul întocmirii S.F,PUZ şi 
documentaţia DTAC Conform Cerificatului de urbanism solicitat pentru investiţia propusă prin proiect eliberarea Autorizaţiei de construire este condiţionată de aprobar

262 312 M 01 12 6 05 00582 2012 9 27
DOTAREA CENTRULUI 

MEDICAL PROCARDIA PLUS 
S.R.L. 

S.C. CENTRUL 
MEDICAL 

PROCARDIA 
PLUS S.R.L.

BIHOR Comuna/Oras FINIS 
Sat FINIS - - - - - - - - - - 108.730 0 76.111 0 32.619 37.029.598

La verificarea daca solicitantul apartine categoriilor beneficiarilor eligibili, s-a verificat Documentul 11.3 - Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor Ane
nr.4.1 ,in care solicitantul, a bifat la Cap.II-Tipul intreprinderii, ca fiind intreprindere autonoma.La verificarea in portal ONRC Serviciul Recom, am identificat societatea SC 
Centrul Medical Procardia SRL cu sediul in Oradea ,in care d -nul Popescu Mircea Ioachim este actionar avand calitatea de asociat unic iar d-na Popescu Maria Smaranda 
avand calitatea -administrator, societatea avand acelasi domeniu de activitate pricipal -cod CAEN-8622 (Activitati de asistenta medicala specializata) si activitati secundare 
cod CAEN 8621 si 8690 , identice cu cod CAEN existente in certificat constatator ORC a proiectului solicitat. A fost identificata SC ARSMED SA cu acelasi domeniu 
principal de activitate cod CAEN 8622, cu sediul in loc. Oradea in care d-nul Popescu Mircea Ioachim are cota de participare de 5,8%.In urma verificarilor , s-a constatat c
intreprinderea este legata,solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, proiectul fiind neeligibil. EG6 - Documentele privind dreptul de folosinta a imobilului prin 
contract de comodat si extras de carte funciara , nu face dovada reala a detinerii dreptului de folosinta pentru activitatea propusa si lipsa documentelor privind asigurarea 
utilitatilor , nu sunt indeplinite conditiile de eligibilitate. Pentru bunuri si servicii, solicitantul a depus oferte conforme .La verificare, categoria de servicii, s-a listat extras din 
baza de date.Valoarea servicii consultanta cap.3.5, sunt in limita admisa a bugetului indicativ.
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263 312 M 01 12 6 05 00585 2012 9 27
ACHIZITII DE UTILAJE 

PENTRU DRIMBAU 
ALEXANDRU EMIL

DRIMBAU 
ALEXANDRU 

EMIL
BIHOR

Comuna/Oras 
TAUTEU Sat 

CHIRIBIS
- - - - - - - - - - 71.400 0 49.980 0 21.420 37.079.578

DRIMBAU ALEXANDRU EMIL cu CF , nr. F.312M011260500585, COD caen 4312 - Lucrari de pregatire a terenului si fratele sau DRIMBAU FLORIN IONUT 
INTREPRINDERE INDIVIDUALA , cod CAEN 4312 , au urmatoarele puncte comune : - ambele proiecte sunt amplasate in aceeasi localitate si au aceeasi adresa ( 
localitatea Tauteu, sat Chiribis, Nr. 104)- prin ambele proiecte se doreste a se achizitiona aceleasi utileje ( buldoexcavator si placa vibratoare ),- la Cererile de Finantare au 
fost anexate Contracte de Comodat incheiate intre cei doi frati si aceleasi persoane ( DRIMBAU FLORIAN SI DRIMBAU LUCIA ) , pentru aceeasi suprafata de teren de 
1000 mp . Proiectele sunt identice , firma de consultanta s-a folosit de copy-paste pentru intocmirea lor, In urma analizei informatiilor suplimentare s-au constatat 
urmatoarele : Referitor la cofinantarea proiectelor din analiza extraselor de cont pe perioada 01-30.09.2012 s-a dovedit incapacitatea solicitantilor de a asigura cofinantarea . 
Suma ce a facut dovada cofinantarii proiectului depus de DRIMBAU ALEXANDRU EMIL a fost preluata de la DRIMBAU FLORIN IONUT INTREPRINDERE INDIVIDUALA 
dupa ce acesta a facut dovada cofinantarii propriului sau proiect . In concluzie cele doua proiecteau fost declarate neeligibile pentru intentia de creere de conditii arificiale . 
DRIMBAU ALEXANDRU EMIL cu CF , nr. F.312M011260500585, COD caen 4312 - Lucrari de pregatire a terenului si fratele sau DRIMBAU FLORIN IONUT 
INTREPRINDERE INDIVIDUALA , cod CAEN 4312 , au urmatoarele puncte comune : - ambele proiecte sunt amplasate in aceeasi localitate si au aceeasi adresa ( 
localitatea Tauteu, sat Chiribis, Nr. 104)- prin ambele proiecte se doreste a se achizitiona aceleasi utileje ( buldoexcavator si placa vibratoare ),- la Cererile de Finantare au 
fost anexate Contracte de Comodat incheiate intre cei doi frati si aceleasi persoane ( DRIMBAU FLORIAN SI DRIMBAU LUCIA ) , pentru aceeasi suprafata de teren de 
1000 mp . Proiectele sunt identice , firma de consultanta s-a folosit de copy-paste pentru intocmirea lor, In urma analizei informatiilor suplimentare s-au constatat 
urmatoarele : Referitor la cofinantarea proiectelor din analiza extraselor de cont pe perioada 01-30.09.2012 s-a dovedit incapacitatea solicitantilor de a asigura cofinantarea . 
Suma ce a facut dovada cofinantarii proiectului depus de DRIMBAU ALEXANDRU EMIL a fost preluata de la DRIMBAU FLORIN IONUT INTREPRINDERE INDIVIDUALA 
dupa ce acesta a facut dovada cofinantarii propriului sau proiect . In concluzie cele doua proiecte au fost declarate neeligibile pentru intentia de creere de conditii arificiale .

264 312 M 01 12 6 05 00584 2012 9 27

ACHIZITII DE UTILAJE LA 
DRIMBAU FLORIN IONUT 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

DRIMBAU 
FLORIN IONUT 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

BIHOR
Comuna/Oras 
TAUTEU Sat 

CHIRIBIS
- - - - - - - - - - 71.400 0 49.980 0 21.420 37.129.558

DRIMBAU FLORIN IONUT INTREPRINDERE INDIVIDUALA CU CF nr F 312M011260500584, COD caen 4312-Lucrari de pregatire a terenului si fratele sau DRIMBAU 
ALEXANDRU-EMIL cu CF nr F312M011260500585 , COD caen 4312 au urmatoarele puncte comune: - ambele proiecte sunt amplasate in aceeasi localitate si au aceeasi 
adresa ( localitatea Tauteu, sat Chiribis, Nr. 104 ,- prin ambele proiecte se doreste a se achizitiona aceleasi utilaje ( buldoexcavator si placa vibratoare ) ,- la Cererile de 
Finantare au fost anexate Contracte de Comodat incheiate intre cei doi frati si aceleasi persoane ( Drimbau Florian si Drimbau Lucia ) , pentru aceeasi suprafata de teren de 
1000mp , In urma analizei informatiilor suplimentare s-au constatat urmatoarele: Referitor la cofinantarea proiectelor din analiza extraselor de cont pe perioada 01-
30.09.2012 s-a dovedit incapacitatea solicitantilor de a asigura cofinantarea . Suma ce a facut dovada cofinantarii proiectlui depus de DRIMBAU ALEXANDRU EMIL a fost 
preluata de la Drimbau Florin Ionut Intreprindere Individuala dupa ce acesta a facut dovada cofinantarii propriului sau proiect. In concluzie cele doua proiecte au fost 
declarate neeligibile pentru intentia de creere de conditii artificiale . Avand in vedere neeligibilitatea investitiei , viabiltatea acesteia nu se justifica DRIMBAU FLORIN IONUT 
INTREPRINDERE INDIVIDUALA CU CF nr F 312M011260500584, COD caen 4312-Lucrari de pregatire a terenului si fratele sau DRIMBAU ALEXANDRU-EMIL cu CF nr 
F312M011260500585 , COD caen 4312 au urmatoarele puncte comune: - ambele proiecte sunt amplasate in aceeasi localitate si au aceeasi adresa ( localitatea Tauteu, 
Chiribis, Nr. 104 ,- prin ambele proiecte se doreste a se achizitiona aceleasi utilaje ( buldoexcavator si placa vibratoare ) ,- la Cererile de Finantare au fost anexate Contracte 
de Comodat incheiate intre cei doi frati si aceleasi persoane ( Drimbau Florian si Drimbau Lucia ) , pentru aceeasi suprafata de teren de 1000mp , In urma analizei 
informatiilor suplimentare s-au constatat urmatoarele: Referitor la cofinantarea proiectelor din analiza extraselor de cont pe perioada 01-30.09.2012 s-a dovedit incapacitatea 
solicitantilor de a asigura cofinantarea . Suma ce a facut dovada cofinantarii proiectlui depus de DRIMBAU ALEXANDRU EMIL a fost preluata de la Drimbau Florin Ionut 
Intreprindere Individuala dupa ce acesta a facut dovada cofinantarii propriului sau proiect. In concluzie cele doua proiecte au fost declarate neeligibile pentru intentia de 
creere de conditii artificiale . DRIMBAU FLORIN IONUT INTREPRINDERE INDIVIDUALA CU CF nr F 312M011260500584, COD caen 4312-Lucrari de pregatire a 
terenului si fratele sau DRIMBAU ALEXANDRU-EMIL cu CF nr F312M011260500585 , COD caen 4312 au urmatoarele puncte comune: - ambele proiecte sunt amplasate 
in aceeasi localitate si au aceeasi adresa ( localitatea Tauteu, sat Chiribis, Nr. 104 ,- prin ambele proiecte se doreste a se achizitiona aceleasi utilaje ( buldoexcavator si 
placa vibratoare ) ,- la Cererile de Finantare au fost anexate Contracte de Comodat incheiate intre cei doi frati si aceleasi persoane ( Drimbau Florian si Drimbau Lucia ) , 
pentru aceeasi suprafata de teren de 1000mp , In urma analizei informatiilor suplimentare s-au constatat urmatoarele: Referitor la cofinantarea proiectelor din analiza 
extraselor de cont pe perioada 01-30.09.2012 s-a dovedit incapacitatea solicitantilor de a asigura cofinantarea . Suma ce a facut dovada cofinantarii proiectlui depus de 
DRIMBAU ALEXANDRU EMIL a fost preluata de la Drimbau Florin Ionut Intreprindere Individuala dupa ce acesta a facut dovada cofinantarii propriului sau proiect. In 
concluzie cele doua proiecte au fost declarate neeligibile pentru intentia de creere de conditii artificiale .

265 312 C 01 12 6 05 00762 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJ LA SC 
CRISANA CALORE SRL

SC CRISANA 
CALORE  SRL BIHOR

Comuna/Oras 
BIHARIA Sat 

BIHARIA
- - - - - - - - - - 220.000 20.000 187.000 0 33.000 37.316.558

Solicitantul a refacut devizele obviectelor prin incadrarea corecta a valorii eligibile a echipamentelor pe care le va achizitiona. EG1: Solicitantul a refacut devizele obiectelor 
prin incadrrea corecta a valorii eligibile a echipamentelor pe care le va achizitiona. EG6: Solicitantul a prezentat Extras de Carte Funciara cu inscrierea Contractului de 
Constituire a unui drept de uzufruct. Solicitantul a prezentat 3 oferte de pret pentru bunuri si o oferta de pret pentru servicii. In comuna Biharia in aceeiasi sesiune nu a mai 
fost depus proiect pe acelasi tip de investitii, solicitantul are sediul social la aceeiasi adresa cu SC. Adp Watercut SRL care a depus proiect in aceeiasi sesiune, dar pentru 
alt tip de investitie, reprezentantu legal nu este reprezentant legal si in cadrul altor proiecte, consultantul este comun la SC. Crisana Calore SRL , SC. Adp Watercut SRL si 
SC. Debitare Laser SRL care au depus proiecte in aceeiasi sesiune si care isi desfasoara activitatea in aceeiasi zona, utilitatile sunt comune pentru cele 3 societati care au 
depus proiecte in aceeiasi sesiune, drumul de acces pentru cele trei societati este comun, deoarece proprietarul , SC. Bizoofruct Biharia SA, a constituit cu titlu gratuit un 
drept de uzufruct pe termen de 11 ani in favoarea celor 3 societati pentru imobilurile unde isi vor desfasura activitatea de productie.S-a constatat fractionarea patrimoniului 
proprietarului, SC. Bizofruct Biharia SA , pentru a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare pe aceiasi masura. Criteriile de eligibilitate au fost indeplinite, dar 
conform pct. 6 solicitantul a creat conditii artificiale pentru a putea beneficia de sprijin. -Solicitantul are sediul social la aceeasi adresa cu SC ADP WATERCUT SRL care 
are proiect depus pe aceeasi masura in aceeasi sesiune-Acelasi consultant al proiectului se regaseste la cele 3 proiecte in aceeasi localitate depuse in aceeasi sesiune pe 
aceeasi masura ( SC ADP WATERCUT SRL si SC DEBITARE LASER SRL,SC CRISANA CALORE SRL)-Localizarea investitiei este comuna pentru cele trei proiecte 
depuse in aceeasi sesiune pe aceeasi masura ,-Utilitatile sunt comune la cele 3 proiecte depuse in aceeasi sesiune pe aceeasi masura de catre SC ADP WATERCUT SRL 
, SC DEBITARE LASER SRL,SC CRISANA CALORE SRL.-imobilele aferente investitiilor provin din sursa comuna,SC BIZOFRUCT BIHARIA SA Crireriile de eligibilitate 
aplicate proiectului au fost indeplinite dar au fost create conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin financiar

266 312 M 01 12 6 05 00810 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJE LA 
LORINCZ FRANCISC

LORINCZ 
FRANCISC BIHOR

Comuna/Oras 
TARCAIA Sat 

TARCAIA
- - - - - - - - - - 235.200 0 199.920 0 35.280 37.516.478

Solicitantul isi propune prin proiect achizitie de utilaje conform codului CAEN 1623 "Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplariei pentru constructii".In urma verifica
documentare a Cererii de finantare si a raspunsul la informatiile solicitate s-au constatat urmatoarele:- necorelare de suprafata si numar CF intre Contractul de comodat nr. 
2034/18.09.2012 prezentat de solicitant si extrasul de carte funciara;- contractul de comodat nu stipuleaza detalii privind caile de acces si utilitatile necesare; - conform 
schitei de amplasament atasata, rezulta ca materia prima necesara este depozitata in afara spatiului de productie prevazut in Contractul de comodat nr.2034/18.09.2012;- a 
fost identificat faptul ca Cererea de finantare a solicitantului prezentului proiect si documentatia aferenta prezinta pasaje intregi cu text identic, comune cu alt solicitant 
(ABRUDAN PETRU MIHAI) care a depus Cerere de finantare in cadrul aceleasi sesiuni de proiecte in aceeasi comuna si cu acelasi cod CAEN. Din analiza comparativa a 
celor doua documentatii rezulta ca acestia au preluat de la acelasi comodant (Contracte de comodat) suprafetele de hala necesare implementarii proiectelor si beneficiaza 
de acces comun la utilitati(drumuri principale, electricitate, apa, canalizare). Acestia isi propun inceperea activitatii in aceeasi hala, fara a se delimita accesul separat la 
drumul de acces si utilitati. - din analiza raspunsului la informatiile suplimentare solicitantul face referire la echipamentul ''carucior hidraulic'' care nu se regaseste inscris in 
cap. 2.4 din Memoriul justificativ propus a se achizitiona prin proiect si nici ca si utilaj existent inscris in cap. 1.4 din Memoriul justificativ si pentru care intentioneaza sa 
angajeze un operator. Pentru EG2 -avand in vedere neeligibilitatea proiectului viabilitatea economica nu se justifica; Solicitantul isi propune prin proiect achizitie de utilaje 
conform codului CAEN 1623 "Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplariei pentru constructii".In urma verificarii documentare a Cererii de finantare si a raspunsul la 
informatiile solicitate s-au constatat urmatoarele:- necorelare de suprafata si numar CF intre Contractul de comodat nr. 2034/18.09.2012 prezentat de solicitant si extrasul 
carte funciara;- contractul de comodat nu stipuleaza detalii privind caile de acces si utilitatile necesare; - conform schitei de amplasament atasata, rezulta ca materia prima 
necesara este depozitata in afara spatiului de productie prevazut in Contractul de comodat nr.2034/18.09.2012;- a fost identificat faptul ca Cererea de finantare a 
solicitantului prezentului proiect si documentatia aferenta prezinta pasaje intregi cu text identic, comune cu alt solicitant (ABRUDAN PETRU MIHAI) care a depus Cerere de 
finantare in cadrul aceleasi sesiuni de proiecte in aceeasi comuna si cu acelasi cod CAEN. Din analiza comparativa a celor doua documentatii rezulta ca acestia au preluat 
de la acelasi comodant (Contracte de comodat) suprafetele de hala necesare implementarii proiectelor si beneficiaza de acces comun la utilitati(drumuri principale, 
electricitate, apa, canalizare). Acestia isi propun inceperea activitatii in aceeasi hala, fara a se delimita accesul separat la drumul de acces si utilitati. - din analiza 
raspunsului la informatiile suplimentare solicitantul face referire la echipamentul ''carucior hidraulic'' care nu se regaseste inscris in cap. 2.4 din Memoriul justificativ propus
se achizitiona prin proiect si nici ca si utilaj existent inscris in cap. 1.4 din Memoriul justificativ si pentru care intentioneaza sa angajeze un operator. Avand in vedere cele de 
mai sus proiectul devine neeligibil. Solicitantul isi propune prin proiect achizitie de utilaje conform codului CAEN 1623 "Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplariei 
pentru constructii".In urma verificarii documentare a Cererii de finantare si a raspunsul la informatiile solicitate s-au constatat urmatoarele:- necorelare de suprafata si numar 
CF intre Contractul de comodat nr. 2034/18.09.2012 prezentat de solicitant si extrasul de carte funciara;- contractul de comodat nu stipuleaza detalii privind caile de acces 
si utilitatile necesare; - conform schitei de amplasament atasata, rezulta ca materia prima necesara este depozitata in afara spatiului de productie prevazut in Contractul de 
comodat nr.2034/18.09.2012;- a fost identificat faptul ca Cererea de finantare a solicitantului prezentului proiect si documentatia aferenta prezinta pasaje intregi cu text 
identic, comune cu alt solicitant (ABRUDAN PETRU MIHAI) care a depus Cerere de finantare in cadrul aceleasi sesiuni de proiecte in aceeasi comuna si cu acelasi cod 
CAEN. Din analiza comparativa a celor doua documentatii rezulta ca acestia au preluat de la acelasi comodant (Contracte de comodat) suprafetele de hala necesare 
implementarii proiectelor si beneficiaza de acces comun la utilitati(drumuri principale, electricitate, apa, canalizare). Acestia isi propun inceperea activitatii in aceeasi hala, 
fara a se delimita accesul separat la drumul de acces si utilitati. - din analiza raspunsului la informatiile suplimentare solicitantul face referire la echipamentul ''carucior 
hidraulic'' care nu se regaseste inscris in cap. 2.4 din Memoriul justificativ propus a se achizitiona prin proiect si nici ca si utilaj existent inscris in cap. 1.4 din Memoriul 
justificativ si pentru care intentioneaza sa angajeze un operator. Avand in vedere cele de mai sus proiectul devine neeligibil.
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267 312 C 01 12 6 05 00670 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC 
DEBITARE LASER SRL

SC DEBITARE 
LASER SRL BIHOR

Comuna/Oras 
BIHARIA Sat 

BIHARIA
- - - - - - - - - - 220.000 20.000 187.000 0 33.000 37.703.478

EG1: Solicitantul a refacut bugetul indicativ si devizele obiectelor prin incadrarea corecta a valorii eligibile a echipamentelor pe care le va achizitiona.EG6: Solicitantul a 
prezentat Extras de Carte Funciara cu inscrierea Contractului de Constituire a unui drept de uzufrucut. Solicitantul a prezentat 3 oferte de pret pentru bunuri si o oferta de 
pret pentru servicii. In comuna Biharia in aceeiasi sesiune a mai fost depus 2 proiecte pe acelasi tip de investitii, la adresa unde solicitantul are sediul social nu sunt 
inregistrati si alti solicitanti care sa fi depus proiect in aceeiasi sesiune, reprezentantu legal nu este reprezentant legal si in cadrul altor proiecte, consultantul este comun la 
SC. Crisana Calore SRL , SC. Adp Watercut SRL si SC. Debitare Laser SRL care au depus proiecte in aceeiasi sesiune si care isi desfasoara activitatea in aceeiasi zona, 
utilitatile sunt comune pentru cele 3 societati care au depus proiecte in aceeiasi sesiune, drumul de acces pentru cele trei societati este comun, deoarece proprietarul , SC. 
Bizoofruct Biharia SA, a constituit cu titlu gratuit un drept de uzufruct pe termen de 11 ani in favoarea celor 3 societati pentru imobilurile unde isi vor desfasura activitatea de 
productie. S-a constatat fractionarea patrimoniului proprietarului, SC. Bizofruct Biharia SA, pentru a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare pe aceeiasi masura. 
Criteriile de eligibilitate au fost indeplinite, dar conform pct. 6 solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin. -Acelasi consultant al proiectului se regaseste 
la cele 3 proiecte in aceeasi localitate depuse in aceeasi sesiune pe aceeasi masura ( SC ADP WATERCUT SRL si SC DEBITARE LASER SRL,SC CRISANA CALORE 
SRL)-Localizarea investitiei este comuna pentru cele trei proiecte depuse in aceeasi sesiune pe aceeasi masura ,-Utilitatile sunt comune la cele 3 proiecte depuse in acee
sesiune pe aceeasi masura de catre SC ADP WATERCUT SRL , SC DEBITARE LASER SRL,SC CRISANA CALORE SRL.-activitatea pentru care se solicita finantare 
conform cod CAEN este comuna la 2 proiecte :SC ADP WATERCUT SRL , SC DEBITARE LASER SRL-imobilele aferente investitiilor provin din sursa comuna,SC 
BIZOFRUCT BIHARIA SA Criteriile de eligibilitate aplicabile proiectului au fost indeplinite dar au fost create conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin.

268 312 M 01 12 6 05 00698 2012 9 28

ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU PREGATIREA 

TERENULUI LA SC OVISBIA 
SRL, IN LOCALITATEA 

APATEU, JUDETUL BIHOR

OVISBIA SRL BIHOR
Comuna/Oras 
NOJORID Sat 

APATEU
- - - - - - - - - - 71.270 0 49.889 0 21.381 37.753.367

Avand in vedere ca s-au identificat 3 elemente comune cu alte proiecte ,s-a extins verificarea acestora privind crearea de conditii artificiale.Solicitantul SC Ovisbia SRL isi 
propune activitate (Lucrari de pregatire a terenului) conform codului CAEN 4312.In RECOM, am gasit reprezentantul legal al proiectului ca fiind actionar si la SC Vox Brio 
Construct SRL cu 50% si 50% alta persoana fizica. Aceasta firma are un Cod CAEN (4120) caruia corespunde activitatea de Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale + alte coduri CAEN inclusiv si 4312.Din cele de mai sus rezulta ca aceasta firma desfasoara activitate pe o piata adiacenta cu cea pentru care se solicita 
finantarea.Tot in Certificatul de Constatare apare la "Situatia financiara pe anul 2011 " nr. mediu de salariati 10.Prin proiect solicitantul isi propune 2 locuri de munca nou 
create.1.Solicitantul nu a declarat correct statutul in Declaratia IMM, a bifat "intreprinderea autonoma" 2.Nu se incadreaza in categoria microintreprinderi (luand in calcul 2 
locuri de munca nou propuse + 10 angajati pe 2011 din SRL unde are 50% actiuni)3.Firma respectiva unde Salajan Adrian Ovidiu detine 50% din actiuni este legata si isi 
desfasoara activitatea pe o piata adiacenta. In concluzie am bifat NU la pct.1.1 di Fisa Avand in vedere ca s-au identificat 3 elemente comune cu alte proiecte ,s-a extins 
verificarea acestora privind crearea de conditii artificiale.Solicitantul SC Ovisbia SRL isi propune activitate (Lucrari de pregatire a terenului) conform codului CAEN 4312.In 
RECOM, am gasit reprezentantul legal al proiectului ca fiind actionar si la SC Vox Brio Construct SRL cu 50% si 50% alta persoana fizica. Aceasta firma are un Cod CAEN 
(4120) caruia corespunde activitatea de Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale + alte coduri CAEN inclusiv si 4312.Din cele de mai sus rezulta ca 
aceasta firma desfasoara activitate pe o piata adiacenta cu cea pentru care se solicita finantarea.Tot in Certificatul de Constatare apare la "Situatia financiara pe anul 2011 " 
nr. mediu de salariati 10.Prin proiect solicitantul isi propune 2 locuri de munca nou create.1.Solicitantul nu a declarat correct statutul in Declaratia IMM, a bifat 
"intreprinderea autonoma" 2.Nu se incadreaza in categoria microintreprinderi (luand in calcul 2 locuri de munca nou propuse + 10 angajati pe 2011 din SRL unde are 50% 
actiuni)3.Firma respectiva unde Salajan Adrian Ovidiu detine 50% din actiuni este legata si isi desfasoara activitatea pe o piata adiacenta. In concluzie consideram ca 
solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati(sprijin) si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. Proiectu este neeligibil 
avand in vedere :1.Solicitantul nu a declarat corect statutul in Declaratia IMM, a bifat "intreprinderea autonoma" 2.Nu se incadreaza in categoria microintreprinderi (luand in 
calcul 2 locuri de munca nou propuse + 10 angajati pe 2011 din SRL unde are 50% actiuni)3.Firma respectiva unde Salajan Adrian Ovidiu detine 50% din actiuni este 
legata si isi desfasoara activitatea pe o piata adiacenta. In concluzie consideram ca reprezentantul legal al proiectului, este actionar majoritar in ambele societati. Acestea isi 
desfasoare activitatea pe aceeasi piata relevanta ori pe pieti adiascente, ca urmare cele doua societati sunt intreprinderi legate,solicitantul nu a declarat corect statutul deci 
proiectul este neeligibil.

269 312 M 01 12 6 05 00831 2012 9 28

„DEZVOLTAREA ACTIVITATII 
DE PRODUCTIE LA SC 

CONSAMO BETON PROD SRL 
”

S.C. CONSAMO 
BETON PROD 

S.R.L.
BIHOR Comuna/Oras CEFA 

Sat INAND - - - - - - - - - - 235.000 0 199.750 0 35.250 37.953.117

EG1, EG2, EG6: Solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate EG1 ;EG2; EG6 solicitantul nu a transmis raspunsul la informatiile suplimentare solicitate 
conform formularului E3.4 pentru clarificarea criteriilor de eligibilitate Solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate S-a solicitat revizuirea proiectiilor 
financiare,solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate conform Formularului E3.4 Solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate 3.1 ;3.3 s-
a solicitat revizuirea Bugetului indicativ cu evidentierea cheltuielilor eligibile si neeligibile corecte,solicitantul nu a prezentat raspunsul la informatiile suplimentare solicitate 
prin formularul E3.4 Solicitantul a prezentat 3 oferte de pret pentru autobasculante si o oferta de pret pentru presa de pavele si boltari, elaboratorul proiectului este 
solicitantul. Solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate EG1 ;EG2; EG6 solicitantul nu a transmis raspunsul la informatiile suplimentare solicitate 
conform formularului E3.4 pentru clarificarea criteriilor de eligibilitate

270 312 C 01 12 6 05 00826 2012 9 28

CONSTRUIRE SPATIU 
PRODUCTIE SI ACHIZITIE 
ECHIPAMENTE PENTRU 

INJECTIE MASE PLASTICE

NORD-VEST 
PLAST S.R.L. BIHOR Comuna/Oras BORS 

Sat BORS - - - - - - - - - - 234.000 2.000 198.900 0 35.100 38.152.017

În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că asociatul unic și Reprezentant legal Ban Olimpia Iuliana de la NORD – VEST PLAST SRL nu mai deține acțiuni la 
alte firme.În urma verificării solicitantului și a Reprezentantului legal nu au fost găsiți cu proiecte finalizate sau în derulare în cadrul aceleiași măsuri. Hala producție de 
356,97 mp este supradimensionata în raport cu natura și volumul utilajelor ce urmează a fi amplasate în cadrul fluxului productiv. Din analiza de la pct.6 am constatat că la 
solicitantul NORD – VEST PLAST SRL :- Nu au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte cu același titlu; - Nu au fost identificate în cadrul Măsurii 
312, sesiunea 01/12 proiecte care să aibă același sediu social cu al solicitantului NORD – VEST PLAST SRL , respectiv în loc.Buntesti, sat Stancesti, nr.52A, jud. Bihor.- 
Au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte cu același amplasament (comuna) ca al solicitantului NORD – VEST PLAST SRL, com. Borș, sat Borș, 
jud. Bihor;SC TOBIMESK SRLSC LITELSANT SRLSC DRIMORAKY SRL - Nu au fost identificate alte proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 conform 
documentului 16, la care doamna Ban Olimpia Iuliana să fie Reprezentant legal. - Nu a mai fost identificate proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 conform 
documentului 16 cu același consultant –SC CRIUS RL.Proiectantul de la NORD – VEST PLAST SRL a mai fost identificat și la urmatorii solicitanți:NORD – VEST PLAST 
SRLSC INT EUROPALETTI SRLÎn urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că asociatul unic și Reprezentant legal Ban Olimpia Iuliana de la NORD – VEST 
PLAST SRL nu mai deține acțiuni la alte firme.În urma verificării solicitantului și a Reprezentantului legal nu au fost găsiți cu proiecte finalizate sau în derulare în cadrul 
aceleiași măsuri.Solicitantul are un Contract de Concesiune nr.1542 din 23.05.2011, pentru suprafața de 3946 mp, aplasament Parc Industrial. Acest Contractul de 
Concesiune este pe SC ARON DEPOZITARE SRL, care conform Act Adițional nr.1 ce prevede că în urma Notificării nr.3322 din 19.09.2012 se schimbă denumirea în SC 
NORD VEST PLAST SRL. Pe amplasamentul – Parc Industrial al comunei Borș mai dețin Contrac de Concesiune și alți solicitanți dupa cum urmează:SC LITELSANT 
SRL – cod CAEN 2041;SC DRIMORAKY SRL – cod CAEN principal 2562;SC TOBIMESK SRL - cod CAEN principal 2511;SC ZIOKABON - cod CAEN principal 2599;SC 
SVALIROZ SRL - cod CAEN principal1623;SC DAMIOWIS SRL - cod CAEN principal 1621;SC KAZINIZO SRL - cod CAEN principal 1629;SC TIELOTAS SRL - cod 
CAEN principal 2361SC REVISTIOS SRL - cod CAEN principal 2361.Având în vedere cele menționate, la momentul evaluării nu au putut fi identificate suficiente elemente 
care să conducă la concluzia de creare condiții artificiale.În urma analizei acestor aspecte considerăm că solicitantul NU a creat condiții artificiale necesare pentru a 
beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Considerăm că investiția propusă poate funcționa independent de alte investiții 
finanțate prin FEADR. Proiectul este neeligibil din urmatoarele motive: – Dosarul Cererii de Finantare nu este legat si sigilat.- EG1- La Contractul de concesiune nr.1542 din 
23.05.2011 apare SC Aron Depozitare SRL in calitate de concesionar cu suprafata de 3946 mp teren intravilan, comuna Bors, Zona Industriala,amplasament Parc Industr
.Prin Act Aditional nr.1 este mentionata Notoficarea nr.3322 din 19.09.2012 cu privire la schimbarea denumirii in SC Nord Vest Plast SRL si a suprafetei de la 3946 mp la 
3196 mp.Extrasul de Carte Funciara are data solutionarii din 27.09.2012 iar Certificatul de Urbanism nr.97 din 25.09.2012. De asemeni nu este precizat dacă Certificatul de 
urbanism poate fi folosit sau nu in scopul declarat. La Regimul tehnic din Certificatul de Urbanism se face referire la suprafata minimă lot- 700 mp.-EG2-Hala productie de 
356,97 mp este supradimensionata in raport cu natura si volumul utilajelor ce urmeaza a fi amplasate in cadrul fluxului productiv.
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271 312 C 01 12 6 05 00823 2012 9 28
CONSTRUIRE UNITATE DE 

PRODUCTIE LA SC 
DAMIOWIS SRL

SC DAMIOWIS 
SRL BIHOR Comuna/Oras BORS 

Sat SANTION - - - - - - - - - - 235.288 2.040 199.995 0 35.293 38.352.012

În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că doamna Bonisz Iuliana nu mai detine aciuni la alte societati iar SC Damiowis SRL nu detine actiuni la alte societati. 
Avand in vedere cele analizate consideram ca statutul de intreprindere autonoma declarat de solicitant este corect. Solicitantul nu a fost identificat cu alte solicitari de 
finantare in cadrul P.N.D.R.. Din analiza punctului 6 s-au constatat urmatoarele:- Au au fost identificate mai multe proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 cu acelasi 
titlu respectiv Construire unitate de productie la SC ..... SRL; Proiectele identificate au acelasi consultant respectiv SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL. In 
cadrul proiectului cheltuielile aferente cap. 3 sunt toate pe neeligibil. S-a atasat prezentei fise lista proiectelor. - Nu au fost identificate în cadrul măsurii 312, conform 
documentului 16 alte proiecte care au sediu social in Judetul: BIHOR Comuna SANMARTIN Strada PETRU MAIOR Nr. 1 Bloc - Scara - Apartament - Cod Postal 417495. 
Mai exista solicitanti cu sediul pe Strada PETRU MAIOR dar la numarul 3.-In urma verificarii documentului 16 au fost identificate mai multe proiecte cu acelasi 
amplasament respectiv in Comuna BORS Sat SANTION-conform listei atasate.- Nu au fost identificate alte proiecte în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 conform 
documentului 16, la care doamna Bonisz Iuliana să fie reprezentant legal.-Au fost identificate mai multe proiecte pe raza comunei Bors ce au ca si consultant aceeasi firma 
de consultanta respectiv SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL- conform listei atasate. In urma analizei consideram ca solicitantul SC Damiowis SRL impreuna 
cu SC Svaliroz SRL au creat conditii artificiale din urmatoarele motive:Activitatile propuse sunt in cadrul CAEN 1621 si 1623. Se observa o completare a fluxului tehnologic 
propus de cei doi solicitanti, astfel SC Damiowis SRL produce panouri de lemn iar SC Svaliroz SRL produce lambriuri.Amplasamentul proiectului este comun cu cel propus 
de SC Svaliroz SRL respectiv in parcul industrial nr.1 din comuna Bors sat Santion.Terenul pe care va fi realizata investitia este obtinut de ambii solicitanti prin contract de 
concesiune cu primaria comunei Bors. Ambele contracte au fost incheiate in data de 16.02.2012. Ambii solicitanti au obtinut Certificatul de Urbanism in data de 10.08.2012 
cu numerele 83 si 86.Constructiile propuse sunt identice si au acelasi proiectant.Majoritatea documentelor sunt eliberate in aceleasi zile. Ambele firme sunt infiintate in 
aceeiasi zi respectiv 05.10.2012 avand numere consecutive de inregistrare la Registrul Comertului respectiv 1738 si 1739 din 05.10.2011. Ambele firme au conturile la 
aceeiasi banca respectiv B.C Intesa Sanpaolo sucursala Oradea si adeverintele eliberate in aceeasi zi-02.08.2013.Ambii solicitanti au acelasi consultant. Ofertele atasate la 
dosare sunt de la aceleasi firme la fel si contraofertele. Din analiza punctului 6 s-au constatat urmatoarele:- Au au fost identificate mai multe proiecte în cadrul Măsurii 312, 
sesiunea 01/12 cu acelasi titlu respectiv Construire unitate de productie la SC ..... SRL; Proiectele identificate au acelasi consultant respectiv SC ROMACTIV BUSINESS 
CONSULTING SRL. In cadrul proiectului cheltuielile aferente cap. 3 sunt toate pe neeligibil. S-a atasat prezentei fise lista proiectelor. - Nu au fost identificate în cadrul 
măsurii 312, conform documentului 16 alte proiecte care au sediu social in Judetul: BIHOR Comuna SANMARTIN Strada PETRU MAIOR Nr. 1 Bloc - Scara - Apartament 
Cod Postal 417495. Mai exista solicitanti cu sediul pe Strada PETRU MAIOR dar la numarul 3.-In urma verificarii documentului 16 au fost identificate mai multe proiecte cu 
acelasi amplasament respectiv in Comuna BORS Sat SANTION-conform listei atasate.- Nu au fost identificate alte proiecte în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 conform 
documentului 16, la care doamna Bonisz Iuliana să fie reprezentant legal.-Au fost identificate mai multe proiecte pe raza comunei Bors ce au ca si consultant aceeasi firma 
de consultanta respectiv SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL- conform listei atasate. In urma analizei consideram ca solicitantul SC Damiowis SRL impreuna 
cu SC Svaliroz SRL au creat conditii artificiale din urmatoarele motive:Activitatile propuse sunt in cadrul CAEN 1621 si 1623. Se observa o completare a fluxului tehnologic 
propus de cei doi solicitanti, astfel SC Damiowis SRL produce panouri de lemn iar SC Svaliroz SRL produce lambriuri.Amplasamentul proiectului este comun cu cel propus 
de SC Svaliroz SRL respectiv in parcul industrial nr.1 din comuna Bors sat Santion.Terenul pe care va fi realizata investitia este obtinut de ambii solicitanti prin contract de 
concesiune cu primaria comunei Bors. Ambele contracte au fost incheiate in data de 16.02.2012. Ambii solicitanti au obtinut Certificatul de Urbanism in data de 10.08.2012 
cu numerele 83 si 86.Constructiile propuse sunt identice si au acelasi proiectant.Majoritatea documentelor sunt eliberate in aceleasi zile. Ambele firme sunt infiintate in 
aceeiasi zi respectiv 05.10.2012 avand numere consecutive de inregistrare la Registrul Comertului respectiv 1738 si 1739 din 05.10.2011. Ambele firme au conturile la 
aceeiasi banca respectiv B.C Intesa Sanpaolo sucursala Oradea si adeverintele eliberate in aceeasi zi-02.08.2013.Ambii solicitanti au acelasi consultant. Ofertele atasate la 
dosare sunt de la aceleasi firme la fel si contraofertele. 1: Dosarul Cererii de Finantare nu este legat si sigilat.2: EG1-Exista neconcodante intre Contractul de concesiune, 
Extrasul de Carte Funciara in care se precizeaza ca suprafata concesionata este de 2342 mp parcela cadastrala numarul 51239 si Certificatul de Urbanism 
nr.83/10.08.2012 unde la regimul tehnic se mentioneaza o suprafata minima a lotului de 700 mp iar parcela cadastrala pentru care este eliberat este 51240. In Cerificatul d
Urbanism nu exista informatii privitoare la utilitatile existente si posibilitati de racordare. De asemenea nu este precizat daca Certificatul poate fi folosit sau nu in scopul 
declarat.3.EG2-Prin proiect se propune constructia unei cladiri supradimensionate in raport cu natura activitatii si volumul utilajelor ce urmeaza a fi amplasate in cadrul 
fluxului produciv. Este prevazut un spatiu excesiv de mare pentru depozitarea materiei prime dar nu se precizeaza unde vor fi depozitate produsele finite rezultate. 1: 
Dosarul Cererii de Finantare nu este legat si sigilat 2: EG1-Exista neconcodante intre Contractul de concesiune Extrasul de Carte Funciara in care se precizeaza

272 312 C 01 12 6 05 00814 2012 9 28
INFIINTARE  HALA  

PRODUCTIE  PROFILE 
METALICE

SC CRISTIB 
PLAST SRL BIHOR Comuna/Oras 

GEPIU Sat GEPIU - - - - - - - - - - 199.800 20.000 169.830 0 29.970 38.521.842

EG-1 – se considera neindeplinit din urmatoarele motive:- Dosarul nu este legat si sigilat;- In SF-ul prezentat nu se detaliaza si nu sunt date explicatii asupra procesului 
tehnologic de obtinere a produselor din polistiren expandat in functie de caracteristicile utilajelor cerute prin proiect si nu se arata rolul fiecarui utilaj in procesul de fabricatie 
al acestora. De asemenea, nu sunt justificate locurile de munca si incadrarea acestora pe fluxul tehologic;- Nu sunt prezentate prezumtiile care au stat la baza intocmirii 
prognozelor economice- Certificatul de urbanism este emis in data de 18.09.2012, anterior contractului de superficie.EG- 2 –Nu s-au dat detalii despre cum se obtin 
produsele prognozate in Anexa B1 in functie de caracteristicile tehnice ale utilajelor propuse prin proiect si de fluxul tehnologic al utilajelor cerute prin proiect, fiind trecute 
cantitati anuale in mc. Aceste cantitati de produse prognozate nu au fost corelate cu caracteristicile tehnice ale utilajelor si nu au fost date explicatii cum pot fi obtinute 
cantitatile prognozate. Nefiind date explicatii clare asupra functionarii utilajelor cerute prin proiect cu ajutorul carora se obtin produsele din beton prezentate in Anexa B si 
nefiind explicatii asupra obtinerii cantitatilor in mc de produse din polistiren expandat in functie de caracteristicile tehnice ale utilajelor cerute prin proiect, se considera ca nu 
se poate valida incadrarea indicatorilor in limitele stabilite din anexa B si ca urmare se considera neindeplinit criteriul de elibilitate EG-2 – beneficiarul trebuie sa 
demonstreze viabilitatea investitiei Nu s-au dat detalii despre cum se obtin produsele prognozate in Anexa B1 in functie de caracteristicile tehnice ale utilajelor propuse prin 
proiect si de fluxul tehnologic al utilajelor cerute prin proiect, fiind trecute cantitati anuale in mc. Aceste cantitati de produse prognozate nu au fost corelate cu caracteristicile 
tehnice ale utilajelor si nu au fost date explicatii cum pot fi obtinute cantitatile prognozate. Nefiind date explicatii clare asupra functionarii utilajelor cerute prin proiect cu 
ajutorul carora se obtin produsele din beton prezentate in Anexa B si nefiind explicatii asupra obtinerii cantitatilor in mc de produse din polistiren expandat in functie de 
caracteristicile tehnice ale utilajelor cerute prin proiect, se considera ca nu se poate valida incadrarea indicatorilor in limitele stabilite din anexa B si ca urmare se considera 
neindeplinit criteriul de elibilitate EG-2 – beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei Nu s-a intocmit buget deoarece proiectul este neeligibil. Nu s-a intocmit 
plan financiar deoarece proiectul este neeligibil. In urma verificarii in doc. 16 aferent sesiunii in curs s-a constatat ca s-au depus un nr de 2 proiecte, SC ALLPLAST 
PRODUCT SRL si SC CRISTIB PLAST SRL, cu urmatoarele elemente comune:1. au acelasi sediu social in comuna Sanmartin, sat Haieu nr. 192 si acelasi amplasament 
al investitiei in sat Gepiu, comuna Gepiu, judetul Bihor; 2. au acelasi consultant – SC BANCRIS CONSULTING SRL.Analizand cererile de finantare depuse de cei 2 
solicitanti am constatat urmatoarele: - Ambele societati sunt infiintate in 14.09.2012. Asociatii unici la cele 2 societati sunt MESTER RICHARD PETER (SC ALLPLAST 
PRODUCT SRL) si NAGY PETER (SC CRISTIB PLAST SRL), cetateni ungari cu posibile legaturi de rudenie;- Documentele prezentate pentru terenurile pe care vor fi 
realizate investitiile sunt contracte de superficie incheiate la 20.09.2012 cu ENACHE REMUS-ADRIAN, cu numere de autentificare consecutive 3383 si 3384 de la acelasi 
notar Pana Florin, au acelasi mandatar reprezentant pentru ambele societati (Bancsik Tiberiu-Cirstian) si vizeaza loturi invecinate, astfel: - SC ALLPLAST PRODUCT SRL - 
4016 mp cu nr cadastral 50963;- SC CRISTIB PLAST SRL - 3861 mp cu nr cadastral 50964.Conform extrasului de carte funciara atasat la cererea de finantare terenul 
apartinand lui ENACHE REMUS-ADRIAN a fost fractionat in mai multe loturi pe care s-a constituit drept de superficie mai multor solicitanti de fonduri.- certificatele de 
urbanism sunt emise in aceeasi zi, 18.09.2012, anterior contractelor de superficie;- toate avizele si acordurile sunt emise in aceleasi zile;- ambele societati au conturi 
deschise la BANCA TRANSILVANIA, iar extrasele de cont prezentate pentru a face dovada cofinantarii sunt emise in aceeasi zi, 25.09.2012, la interval de cateva minute si 
cu acelasi sold final 170.187,60 ron, fapt ce poate conduce la suspiciunea ca cel putin unul dintre cei doi solicitanti nu poate dovedi cofinantarea proiectului.Avand in vedere 
cele mentionate anterior consideram ca solicitantii au creat condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii 
prin fractionarea investitiei si depunerea unui numar de 2 proiecte pentru a putea beneficia de o valoare a ajutorului public nerambursabil mai mare decat plafonul maxim de 
200.000 euro. EG-1 – se considera neindeplinit din urmatoarele motive:- Dosarul nu este legat si sigilat;- In SF-ul prezentat nu se detaliaza si nu sunt date explicatii asupra 
procesului tehnologic de obtinere a produselor din polistiren expandat in functie de caracteristicile utilajelor cerute prin proiect si nu se arata rolul fiecarui utilaj in procesul de 
fabricatie al acestora. De asemenea, nu sunt justificate locurile de munca si incadrarea acestora pe fluxul tehologic;- Nu sunt prezentate prezumtiile care au stat la baza 
intocmirii prognozelor economice- Certificatul de urbanism este emis in data de 18.09.2012, anterior contractului de superficie.EG- 2 –Nu s-au dat detalii despre cum se 
obtin produsele prognozate in Anexa B1 in functie de caracteristicile tehnice ale utilajelor propuse prin proiect si de fluxul tehnologic al utilajelor cerute prin proiect, fiind 
trecute cantitati anuale in mc. Aceste cantitati de produse prognozate nu au fost corelate cu caracteristicile tehnice ale utilajelor si nu au fost date explicatii cum pot fi 
obtinute cantitatile prognozate. Nefiind date explicatii clare asupra functionarii utilajelor cerute prin proiect cu ajutorul carora se obtin produsele din beton prezentate in Ane
B si nefiind explicatii asupra obtinerii cantitatilor in mc de produse din polistiren expandat in functie de caracteristicile tehnice ale utilajelor cerute prin proiect, se considera 
ca nu se poate valida incadrarea indicatorilor in limitele stabilite din anexa B si ca urmare se considera neindeplinit criteriul de elibilitate EG-2 – beneficiarul trebuie sa 
demonstreze viabilitatea investitiei Punctul 6- In urma verificarii in doc 16 aferent sesiunii in curs s-a constatat ca s-au depus un nr de 2 proiecte SC ALLPLAS
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273 312 C 01 12 6 05 00821 2012 9 28
INFIINTARE UNITATE DE 

PRODUCTIE LA SUPERART & 
PROD SRL

SUPERART & 
PROD SRL BIHOR

Comuna/Oras 
LUGASU DE JOS 
Sat LUGASU DE 

JOS

- - - - - - - - - - 235.000 15.000 199.750 0 35.250 38.721.592

Pct1.2-Beneficiarul a declarat în declaraţia F că nu este plătitor de TVA. Pct1.2-Beneficiarul a declarat în declaraţia F că nu este plătitor de TVA. EG1-Certificatul de 
urbanism este eliberat în scopul întocmirii S.F. Nu s-a respectat Legea 350/2001 şi completările ulteriare referitor la completarea Certificatului de urbanism prin indicarea 
avizelor şi acordurilor privind utilităţile necesare pentru eliberarea AC .Nu este precizat regimul economic la data eliberării C.U.În S.F se menţionează la soluţia de 
alimentarea cu apă la viitoarea extindere a reţelei comunale şi racordul la E-ON Electrica SA conform proiect intocmit de furnizor. EG2-Prin proiect s-a propus şi achiziţia de 
echipamente pentru desfăşurarea activităţii şi set de panouri fotovoltaice cu kit de instalare.Suprafaţa halei este supradimensionată comparativ cu natura activităţii propuse 
şi volumul utilajelor solicitate prin proiect.Nu se detaliază fluxul tehnologic prin stabilirea etapelor de la asigurare a materiei prime ,necesarul de materie primă/zi ,transportul 
şi condiţiile de depozitare pînă la iniţierea fluxului tehnologic. Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte 
conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite pentru kitul de panouri fotovoltaice EG1-Certificatul de urbanism este 
eliberat în scopul întocmirii S.F. Nu s-a respectat Legea 350/2001 şi completările ulteriare referitor la completarea Certificatului de urbanism prin indicarea avizelor şi 
acordurilor privind utilităţile necesare pentru eliberarea AC .Nu este precizat regimul economic la data eliberării C.U.În S.F se menţionează la soluţia de alimentarea cu apă 
la viitoarea extindere a reţelei comunale şi racordul la E-ON Electrica SA conform proiect intocmit de furnizor. EG2-Prin proiect s-a propus şi achiziţia de echipamente 
pentru desfăşurarea activităţii şi set de panouri fotovoltaice cu kit de instalare.Suprafaţa halei este supradimensionată comparativ cu natura activităţii propuse şi volumul 
utilajelor solicitate prin proiect.Nu se detaliază fluxul tehnologic prin stabilirea etapelor de la asigurare a materiei prime ,necesarul de materie primă/zi ,transportul şi condiţ
de depozitare pînă la iniţierea fluxului tehnologic. Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte conforme 
sau extras din Baza de date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite pentru kitul de panouri fotovoltaice EG1-Certificatul de urbanism este eliberat în 
scopul întocmirii S.F. Nu s-a respectat Legea 350/2001 şi completările ulteriare referitor la completarea Certificatului de urbanism prin indicarea avizelor şi acordurilor 
privind utilităţile necesare pentru eliberarea AC .Nu este precizat regimul economic la data eliberării C.U.În S.F se menţionează la soluţia de alimentarea cu apă la viitoarea 
extindere a reţelei comunale şi racordul la E-ON Electrica SA conform proiect intocmit de furnizor. EG2-Prin proiect s-a propus şi achiziţia de echipamente pentru 
desfăşurarea activităţii şi set de panouri fotovoltaice cu kit de instalare. Suprafaţa halei este supradimensionată comparativ cu natura activităţii propuse şi volumul utilajelor 
solicitate prin proiect. Nu se detaliază fluxul tehnologic prin stabilirea etapelor de la asigurare a materiei prime ,necesarul de materie primă/zi ,transportul şi condiţiile de 
depozitare pînă la iniţierea fluxului tehnologic,depozitarea şi uscarea produselor. Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu 
prezentarea de oferte conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite pentru kitul de panouri fotovoltaice. EG1-Certificatul 
de urbanism este eliberat în scopul întocmirii S.F. Nu s-a respectat Legea 350/2001 şi completările ulteriare referitor la completarea Certificatului de urbanism prin indicarea 
avizelor şi acordurilor privind utilităţile necesare pentru eliberarea AC .Nu este precizat regimul economic la data eliberării C.U.În S.F se menţionează la soluţia de 
alimentarea cu apă la viitoarea extindere a reţelei comunale şi racordul la E-ON Electrica SA conform proiect intocmit de furnizor. EG2-Prin proiect s-a propus şi achiziţia de 
echipamente pentru desfăşurarea activităţii şi set de panouri fotovoltaice cu kit de instalare. Suprafaţa halei este supradimensionată comparativ cu natura activităţii propuse 
şi volumul utilajelor solicitate prin proiect. Nu se detaliază fluxul tehnologic prin stabilirea etapelor de la asigurare a materiei prime ,necesarul de materie primă/zi ,transportul 
şi condiţiile de depozitare pînă la iniţierea fluxului tehnologic,depozitarea şi uscarea produselor. Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt 
susţinute cu prezentarea de oferte conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite pentru kitul de panouri fotovoltaice. 
Cap.3.7 Beneficiarul a declarat în declaraţia F din Cererea de finanţare că nu este plătitor de TVA dar Bugetul indicativ a fost completat cu TVA - cheltuială neeligibilă 
Cap.3.7 Beneficiarul a declarat în declaraţia F din Cererea de finanţare că nu este plătitor de TVA dar Bugetul indicativ a fost completat cu TVA - cheltuială neeligibilă Pct 
4.1Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru 
susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite pentru kitul de panouri fotovoltaice Pct 4.1Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute 
cu prezentarea de oferte conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite pentru kitul de panouri fotovoltaice Proiectele sint 
întocmite de acelasi consultant şi S.F. de acelaşi proiectant la următoarele proiecte:S.CMAXMAN&amp;ART SRL,S.C.SUPERART &amp;PROD SRL,S.C.NIXOL PROD 
SRL.Structura C.F. şi a S.F(cap.3.3-Structura constructivă,cap3.4,cap.3.5,cap.3.6)) este identică la toate proiectele cu variuţiuni la valoarea şi natura echipamentelor 
solicitate funcţie de natura proiectelor .Bugetele indicative şi cursul euro sint identice.Amplasamentul proiectelor este identificat ca fiind asigurat prin drept de superficie de 
la Asociaţia de pădurit şi păşunat Lugasana,jud.Bihor Proiectele sint întocmite de acelasi consultant şi S.F. de acelaşi proiectant la următoarele 
proiecte:S CMAXMAN&amp;ART SRL S C SUPERART &amp;PROD SRL S C NIXOL PROD SRL Structura C F şi a S F(cap 3 3-Structura
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INFIINTARE UNITATE DE 

PRODUCTIE LA SC NIXOL 
PROD SRL

NIXOL PROD SRL BIHOR

Comuna/Oras 
LUGASU DE JOS 
Sat LUGASU DE 

JOS

- - - - - - - - - - 235.000 15.000 199.750 0 35.250 38.921.342

Pct.1.2-Solicitantul este societate comercială neplătitoare de TVA conform declaraţiei F Pct.1.2-Solicitantul este societate comercială neplătitoare de TVA conform 
declaraţiei F EG1-Certificatul de urbanism este eliberat în scopul întocmirii S.F. Nu s-a respectat Legea 350/2001 şi completările ulteriare referitor la completarea 
Certificatului de urbanism prin indicarea avizelor şi acordurilor privind utilităţile necesare pentru eliberarea AC .Nu este precizat regimul economic al amplasamentului la 
data eliberării C.U.În S.F se menţionează la soluţia de alimentarea cu apă la viitoarea extindere a reţelei comunale şi racordul la E-ON Electrica conform proiect intocmit de 
furnizor. EG2-Prin proiect s-a propus şi achiziţia de echipamente pentru desfăşurarea activităţii şi set de panouri fotovoltaice cu kit de instalare.Suprafaţa halei este 
supradimensionată comparativ cu natura activităţii propuse şi volumul utilajelor solicitate prin proiect.Valoarea utilajelor solicitate pentru desfăşurarea activităţii reprezintă 
aprox.10% din valoarea cap.C+M. La capitolul 2.4-fundamentarea investiţiei se detaliază echipamentele cu un muncitor unul pe fiecare utilaj.Nu este concordanţă şi nu se 
clarifică informaţi de la cap.7.2-estimări privind forţa de muncă respectiv indicatori de monitorizare în care se specifică 8 locuri de muncă.Proiecţiile financiare care au 
determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii preţurilor 
folosite pentru kitul de panori fotovoltaice. EG1-Certificatul de urbanism este eliberat în scopul întocmirii S.F. Nu s-a respectat Legea 350/2001 şi completările ulteriare 
referitor la completarea Certificatului de urbanism prin indicarea avizelor şi acordurilor privind utilităţile necesare pentru eliberarea AC .Nu este precizat regimul economic al 
amplasamentului la data eliberării C.U.În S.F se menţionează la soluţia de alimentarea cu apă la viitoarea extindere a reţelei comunale şi racordul la E-ON Electrica conform 
proiect intocmit de furnizor. EG2-Prin proiect s-a propus şi achiziţia de echipamente pentru desfăşurarea activităţii şi set de panouri fotovoltaice cu kit de instalare.Suprafaţa 
halei este supradimensionată comparativ cu natura activităţii propuse şi volumul utilajelor solicitate prin proiect.Valoarea utilajelor solicitate pentru desfăşurarea activităţii 
reprezintă aprox.10% din valoarea cap.C+M. La capitolul 2.4-fundamentarea investiţiei se detaliază echipamentele cu un muncitor unul pe fiecare utilaj.Nu este concordanţă 
şi nu se clarifică informaţi de la cap.7.2-estimări privind forţa de muncă respectiv indicatori de monitorizare în care se specifică 8 locuri de muncă.Proiecţiile financiare care 
au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii 
preţurilor folosite pentru kitul de panori fotovoltaice. EG2-Prin proiect s-a propus şi achiziţia de echipamente pentru desfăşurarea activităţii şi set de panouri fotovoltaice cu 
kit de instalare.Suprafaţa halei este supradimensionată comparativ cu natura activităţii propuse şi volumul utilajelor solicitate prin proiect.Valoarea utilajelor solicitate pentru 
desfăşurarea activităţii reprezintă aprox.10% din valoarea cap.C+M. La capitolul 2.4-fundamentarea investiţiei se detaliază echipamentele cu un muncitor unul pe fiecare 
utilaj.Nu este concordanţă şi nu se clarifică informaţi de la cap.7.2-estimări privind forţa de muncă respectiv indicatori de monitorizare în care se specifică 8 locuri de 
muncă.Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru 
susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite pentru kitul de panori fotovoltaice. EG2-Prin proiect s-a propus şi achiziţia de echipamente pentru desfăşurarea activităţii şi set de 
panouri fotovoltaice cu kit de instalare.Suprafaţa halei este supradimensionată comparativ cu natura activităţii propuse şi volumul utilajelor solicitate prin proiect.Valoarea 
utilajelor solicitate pentru desfăşurarea activităţii reprezintă aprox.10% din valoarea cap.C+M. La capitolul 2.4-fundamentarea investiţiei se detaliază echipamentele cu un 
muncitor unul pe fiecare utilaj.Nu este concordanţă şi nu se clarifică informaţi de la cap.7.2-estimări privind forţa de muncă respectiv indicatori de monitorizare în care se 
specifică 8 locuri de muncă.Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte conforme sau extras din Baza de 
date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite pentru kitul de panori fotovoltaice. Beneficiarul a declarat în declaraţia F din Cererea de finanţare că nu este 
plătitor de TVA dar Bugetul indicativ a fost completat cu TVA pe cheltuială neeligibilă Beneficiarul a declarat în declaraţia F din Cererea de finanţare că nu este plătitor de 
TVA dar Bugetul indicativ a fost completat cu TVA pe cheltuială neeligibilă Pct 4.1Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu 
prezentarea de oferte conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite pentru kitul de panouri fotovoltaice Pct 4.1Proiecţiile 
financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru susţinurea 
rezonabilităţii preţurilor folosite pentru kitul de panouri fotovoltaice Proiectul este identic cu cel pentru SC.MAXMAN&amp;ART SRL ca structură şi SF inclusiv codul CAEN 
2572Proiectele sint întocmite de acelasi consultant şi S.F. de acelaşi proiectant la următoarele proiecte:S.CMAXMAN&amp;ART SRL,S.C.SUPERART &amp;PROD 
SRL,S.C.NIXOL PROD SRL.Structura C.F. şi a S.F(cap.3.3-Structura constructivă,cap3.4,cap.3.5,cap.3.6)) este identică la toate proiectele cu variuţiuni la valoarea şi 
natura echipamentelor solicitate funcţie de natura proiectelor .Bugetele indicative şi cursul euro sint identice.Amplasamentul proiectelor este identificat ca fiind asigurat prin 
drept de superficie de la Asociaţia de pădurit şi păşunat Lugasana,jud.Bihor . Proiectul este identic cu cel pentru SC.MAXMAN&amp;ART SRL ca structură şi SF inclusiv 
codul CAEN 2572Proiectele sint întocmite de acelasi consultant şi S.F. de acelaşi proiectant la următoarele proiecte:S.CMAXMAN&amp;ART SRL,S.C.SUPERART 
&amp;PROD SRL S C NIXOL PROD SRL Structura C F şi a S F(cap 3 3-Structura constructivă cap3 4 cap 3 5 cap 3 6)) este identică la toate proiectele cu variuţiuni la
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INFIINTARE  HALA  

PRODUCTIE  POLISTIREN 
EXPANDAT

SC ALLPLAST 
PRODUCT SRL BIHOR Comuna/Oras 

GEPIU Sat GEPIU - - - - - - - - - - 234.747 20.000 199.534 0 35.213 39.120.876

Punctul 1.1 – declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor nu este semnata de administratorul societatii. EG-1 – se considera neindeplinit din 
urmatoarele motive:- Dosarul nu este legat si sigilat;- In SF-ul prezentat nu se detaliaza si nu sunt date explicatii asupra procesului tehnologic de obtinere a produselor din 
polistiren expandat in functie de caracteristicile utilajelor cerute prin proiect si nu se arata rolul fiecarui utilaj in procesul de fabricatie al acestora. De asemenea, nu sunt 
justificate locurile de munca si incadrarea acestora pe fluxul tehologic;- Nu sunt prezentate prezumtiile care au stat la baza intocmirii prognozelor economice- Certificatul de 
urbanism este emis in data de 18.09.2012, anterior contractului de superficie.EG- 2 –Nu s-au dat detalii despre cum se obtin produsele prognozate in Anexa B1 in functie 
de caracteristicile tehnice ale utilajelor propuse prin proiect si de fluxul tehnologic al utilajelor cerute prin proiect, fiind trecute cantitati anuale in mc. Aceste cantitati de 
produse prognozate nu au fost corelate cu caracteristicile tehnice ale utilajelor si nu au fost date explicatii cum pot fi obtinute cantitatile prognozate. Nefiind date explicatii 
clare asupra functionarii utilajelor cerute prin proiect cu ajutorul carora se obtin produsele din beton prezentate in Anexa B si nefiind explicatii asupra obtinerii cantitatilor in 
mc de produse din polistiren expandat in functie de caracteristicile tehnice ale utilajelor cerute prin proiect, se considera ca nu se poate valida incadrarea indicatorilor in 
limitele stabilite din anexa B si ca urmare se considera neindeplinit criteriul de elibilitate EG-2 – beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei Nu s-au dat detalii 
despre cum se obtin produsele prognozate in Anexa B1 in functie de caracteristicile tehnice ale utilajelor propuse prin proiect si de fluxul tehnologic al utilajelor cerute prin 
proiect, fiind trecute cantitati anuale in mc. Aceste cantitati de produse prognozate nu au fost corelate cu caracteristicile tehnice ale utilajelor si nu au fost date explicatii cu
pot fi obtinute cantitatile prognozate. Nefiind date explicatii clare asupra functionarii utilajelor cerute prin proiect cu ajutorul carora se obtin produsele din beton prezentate in 
Anexa B si nefiind explicatii asupra obtinerii cantitatilor in mc de produse din polistiren expandat in functie de caracteristicile tehnice ale utilajelor cerute prin proiect, se 
considera ca nu se poate valida incadrarea indicatorilor in limitele stabilite din anexa B si ca urmare se considera neindeplinit criteriul de elibilitate EG-2 – beneficiarul 
trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei Nu s-a intocmit buget deoarece proiectul este neeligibil. Nu s-a intocmit plan financiar deoarece proiectul este neeligibil. In 
urma verificarii in doc. 16 aferent sesiunii in curs s-a constatat ca s-au depus un nr de 2 proiecte, SC ALLPLAST PRODUCT SRL si SC CRISTIB PLAST SRL, cu 
urmatoarele elemente comune:1. au acelasi sediu social in comuna Sanmartin, sat Haieu nr. 192 si acelasi amplasament al investitiei in sat Gepiu, comuna Gepiu, judetul 
Bihor; 2. au acelasi consultant – SC BANCRIS CONSULTING SRL.Analizand cererile de finantare depuse de cei 2 solicitanti am constatat urmatoarele: - Ambele societati 
sunt infiintate in 14.09.2012. Asociatii unici la cele 2 societati sunt MESTER RICHARD PETER (SC ALLPLAST PRODUCT SRL) si NAGY PETER (SC CRISTIB PLAST 
SRL), cetateni ungari;- Documentele prezentate pentru terenurile pe care vor fi realizate investitiile sunt contracte de superficie incheiate la 20.09.2012 cu ENACHE 
REMUS-ADRIAN, cu numere de autentificare consecutive 3383 si 3384 de la acelasi notar Pana Florin, au acelasi mandatar reprezentant pentru ambele societati (Bancsik 
Tiberiu-Cirstian) si vizeaza loturi invecinate, astfel: - SC ALLPLAST PRODUCT SRL - 4016 mp cu nr cadastral 50963;- SC CRISTIB PLAST SRL - 3861 mp cu nr 
cadastral 50964.Conform extrasului de carte funciara atasat la cererea de finantare terenul apartinand lui ENACHE REMUS-ADRIAN a fost fractionat in mai multe loturi pe 
care s-a constituit drept de superficie mai multor solicitanti de fonduri.- certificatele de urbanism sunt emise in aceeasi zi, 18.09.2012, anterior contractelor de superficie;- 
toate avizele si acordurile sunt emise in aceleasi zile;- ambele societati au conturi deschise la BANCA TRANSILVANIA, iar extrasele de cont prezentate pentru a face 
dovada cofinantarii sunt emise in aceeasi zi, 25.09.2012, la interval de cateva minute si cu acelasi sold final 170.187,60 ron, fapt ce poate conduce la suspiciunea ca cel 
putin unul dintre cei doi solicitanti nu poate dovedi cofinantarea proiectului.Avand in vedere cele mentionate anterior consideram ca solicitantii au creat condiţii artificiale 
pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii prin fractionarea investitiei si depunerea unui numar de 2 proiecte pentru a 
putea beneficia de o valoare a ajutorului public nerambursabil mai mare decat plafonul maxim de 200.000 euro. Punctul 1.1 – declaratia privind incadrarea intreprinderii in 
categoria microintreprinderilor nu este semnata de administratorul societatii.EG-1 – se considera neindeplinit din urmatoarele motive:- Dosarul nu este legat si sigilat;- In SF-
ul prezentat nu se detaliaza si nu sunt date explicatii asupra procesului tehnologic de obtinere a produselor din polistiren expandat in functie de caracteristicile utilajelor 
cerute prin proiect si nu se arata rolul fiecarui utilaj in procesul de fabricatie al acestora. De asemenea, nu sunt justificate locurile de munca si incadrarea acestora pe fluxul 
tehologic;- Nu sunt prezentate prezumtiile care au stat la baza intocmirii prognozelor economice- Certificatul de urbanism este emis in data de 18.09.2012, anterior 
contractului de superficie.EG- 2 –Nu s-au dat detalii despre cum se obtin produsele prognozate in Anexa B1 in functie de caracteristicile tehnice ale utilajelor propuse prin 
proiect si de fluxul tehnologic al utilajelor cerute prin proiect, fiind trecute cantitati anuale in mc. Aceste cantitati de produse prognozate nu au fost corelate cu caracteristicile 
tehnice ale utilajelor si nu au fost date explicatii cum pot fi obtinute cantitatile prognozate. Nefiind date explicatii clare asupra functionarii utilajelor cerute prin proiect cu 
ajutorul carora se obtin produsele din beton prezentate in Anexa B si nefiind explicatii asupra obtinerii cantitatilor in mc de produse din polistiren expandat in functie de 
caracteristicile tehnice ale utilajelor cerute prin proiect se considera ca nu se poate valida incadrarea indicatorilor in limitele stabilite din anexa B si ca urmare se conside
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MODERNIZAREA HALEI 
PRODUCTIE SI ACHIZITIE DE 

ECHIPAMENTE PENTRU 
CRISANA TOOLS

SC CRISANA 
TOOLS SRL BIHOR

Comuna/Oras 
BIHARIA Sat 

BIHARIA
- - - - - - - - - - 220.000 20.000 187.000 0 33.000 39.307.876

Au fost verificati solicitantul si asociatul unic al societatii in serviciul RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului si in baza de date FEADR. S-a constatat ca nici 
societatea si nici asociatul unic nu se regasesc ca asociati in alte societati si nu au alte proiecte aprobate sau in derulare. S-a atasat print cu verificarea in serviciul RECOM 
si in baza de date FEADR La EG 2 Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei s-a bifat „NU” din urmatoarele considerente:Solictantul a utilizat date 
nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari. SC CRISANA TOOLS SRL prin prezentul proiect isi propune realizarea de elemente metalice, respectiv grinzi si 
stilpi cu zabrele. Pentru calculul capacitatii de productie explicatiile solicitantului sunt ca ” s-a plecat de la urmatoarele premise : categoria de produse elemente metalice – 
unitatea de masura pentru aceste produse va fi kg si calculul capacitatii de productie se bazeaza pe o medie de 21 zile lucratoare/luna, 8 ore/zi lucratoare, 12 luni/an“. Ca 
urmare productii obtinute de 84.000 kg nu sunt explicitate.De asemenea tariful de 9,70 ron/kg de produs finit nu este justificat. Cheltuielile cu materii prime si materiale 
consumabile nu sunt justificate de catre solicitant ci au fost estimate ca procent de 40% din pretul de vanzare.La fel au fost estimate si alte cheltuieli materiale ca procent d
10% din pretul de vanzare . Prin prezentul proiect solicitantul isi propune achizitionarea de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrica care va fi folosita in 
procesul de productie.Cu toate acestea cheltuielile cu energia si apa au fost estimate la un cost de 20.000 lei anual, incluzand si cheltuielile cu energia electrica. Nu este 
prezentata o analiza temeinica, bazata pe date tehnice a posibilitatii utilizarii sistemului fotovoltaic in exploatarea echipamentelor mentionate. Astfel cheltuieli cu 
achizitionarea de panouri fotovoltaice nu se justifica. Ca urmare solicitantul nu a demonstrat viabilitatea investitiei, folosind in calculul indicatorilor economici date 
nesustenabile motiv pentru care viabilitatea economico-financiara a proiectului nu a putut fi verificata. aceleasi ca expert 1 Ca urmare a neindeplinirii criteriului de eligibilitate 
EG2,matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare nu a fost completata Verificarea bugetului indicativ nu a fost completat deoarece cheltuielile aferente proiectului 
devin NEELIGIBILE avand in vedere neindeplinirea criteriului de eligibilitate EG2 precum si crearea de conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati si a obtine 
astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii conform observatiilor mentionate la punctul 6. Verificarea fisei de rezonabilitate preturi nu a fost completata deoarece 
cheltuielile aferente proiectului devin NEELIGIBILE avand in vedere neindeplinirea criteriului de eligibilitate EG2 precum si crearea de conditii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plati si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii conform observatiilor mentionate la punctul 6. Verificarea planul financiar nu a fost 
completat deoarece cheltuielile aferente proiectului devin NEELIGIBILE avand in vedere neindeplinirea criteriului de eligibilitate EG2 precum si crearea de conditii artificiale 
necesare pentru a beneficia de plati si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii conform observatiilor mentionate la punctul 6. La pct. 6 Solicitantul a 
creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? S-a bifat „DA” din urmatoarele 
considerente: 3. Acelasi amplasament ( comuna)SC CRISANA TOOLS SRL are amplasamentul in judeul Bihor, comuna Biharia, sat Biharia. Acelasi amplasament au si 
solicitantii:SC CRISANA CALORE SRLSC DEBITARE LASER SRLSC ADP WATERCUT SRLKISS CSABASC ADP LASMET SRLBALOGH EMMA-TIMEA5. Acelasi 
consultantSC CRISANA TOOLS SRL are consultant pe SC ROMCOM INVEST SRL si proiectant Birou individual de arhitectura Czirjak Jozsef Levente. Acelasi consultant 
au si urmatorii solicitantii :SC CRISANA CALORE SRLSC DEBITARE LASER SRLSC ADP WATERCUT SRLDEJEU ELISABETABOZSOKY ZOLTAN-LAJOSNELBOG 
CONSTRUCT SRLSC TERASANTO INVEST SRLSC DAEWODA INVEST SRLTODERAS COSMIN VIORELSC BLANCA MOBILI SRLS.C. OTMAR INVEST S.R.L. In 
urma verificărilor s-au identificat legaturi intre solicitantul nostru SC CRISANA TOOLS SRL si SC CRISANA CALORE SRL, SC DEBITARE LASER SRL, SC ADP 
WATERCUT SRL,care conduc la: 1.Fracţionarea artificială a investiţiei Solicitantul SC CRISANA TOOLS SRL,are constituit drept de uzufruct pe teren si constructii (atelier 
mecanic), inscrise in cartea funciara nr. 53182, conform contractului de constituire a unui drept de uzufruct cu incheiere de autentificare nr. 1700 din 27.09.2012, de la SC 
BIZOOFRUCT BIHARIA SA .Conform cartii funciare nr. 53182 (pag. 107 a din cererea de finantare) SC BIZOOFRUCT BIHARIA SA in calitatea de proprietar al suprafetei 
totale de 154764 mp, a intabulat drept de uzufruct pentru teren si spatii si la alte societati ce se regasesc in doc.16 ca solicitanti de proiecte pe masura 312, sesiunea 01-
12, si anume SC CRISANA CALORE SRL cu cererea de finantare C 312 C011260500762, SC DEBITARE LASER SRL cu cererea de finantare C 312 C011260500670 si 
SC ADP WATERCUT SRL cu cererea de finantare C 312 C011260500718.2.Complementaritatea investiţiilor propuseSolicitantul SC CRISANA TOOLS SRL isi propune 
prin prezentul proiect fabricarea de elemente din metal pentru care se propune achizitionarea urmatoarelor echipamente : strung, freza, masina de gaurit, ferastrau orizontal, 
aparat de sudura, masina de taiat si slefuit, sistem panouri fotovoltaice.SC DEBITARE LASER SRL cu cererea de finantare F 312 C011260500670, isi propune prin proiect 
tot fabricarea de articole din metal pentru care se propune achizitionarea unei masini de debridat cu laser, sistem panouri fotovoltaice.SC ADP WATERCUT SRL cu cerere
de finantare F 312 C011260500718. isi propune prin proiect tot fabricarea de articole din metal pentru care se propune achizitionarea unei masini de debridat cu jet de apa, 
sistem panouri fotovoltaice.Toate cele trei proiecte obtin aceleasi produse “elemente metalice” in aceeasi cantitate 84 000 kg anual si investitiile propuse pot functiona ca un 
tot unitar 3 Legaturi financiare Solicitantul nostru SC CRISANA TOOLS SRL si SC CRISANA CALORE SRL cu cererea de finantare F 312 C011260500762 au facu
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277 312 C 01 12 6 05 00819 2012 9 28

CONSTRUIRE HALA 
PRODUCTIE SERE SI 

ACHIZITII ECHIPAMENTE LA 
SC AGROTEHNOVERDE SRL

SC 
AGROTEHNOVE

RDE SRL
BIHOR Comuna/Oras 

BATAR Sat BATAR - - - - - - - - - - 235.164 24.964 199.889 0 35.275 39.507.765

NEELIGIBILITATE SC AGROTEHNOVERDE ARL – MASURA 312 EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-
si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural - La acest criteriu s-a verificat documentatia depusa la Cererea de Finantare privind terenul pe care se va 
implementa investitia si am constatat urmatoarele :SC AGROTEHNOVERDE SRL este o microintreprindere infiintata in anul 2012 avand sediul in Sat BATAR nr.204 Com 
BATAR Jud BIHOR .Asociat unic este si administrator al societatii – Dl SERGIO SPELCATTI cetatean italian , nu s-a desfasurat pana in prezent nici un fel de activitate , 
societatea are capital 100% privat in valoare de 1000 ron impartit in 100 parti sociale a cate 10 ron fiecare fiind detinut in intregime de DL SERGIO SPELGATTI .--prin 
proiect se propune construirea unei hale de productie si achizitionarea unor echipamente specifice pentru a dispune de o linie completa pentru fabricarea de constructii 
metalice si parti componente ale structurilor metalice . Aceasta activitate de fabricare a constructiilor metalice si parti componente ale structurilor metalice se vor desfasura 
in Judetul BIHOR , Com BATAR Sat BATAR , nr. Cad 50418 in baza contractului de uzufruct autentificat la notar cu nr. 723 /12.09.2012 intre SC IRIS CARPATI in calitate
de propietar si SC AGROTEHNOVERDE SRL, care ia in folosinta o suprafata de 5000 mp .Dreptul de uzufruct este,stabilit pentru o perioada de 30 ani incepand cu 
12.09.2012, iar societatea nu are puncte de lucru .Societatea IRIS CARPATI SRL cu sediul in mun. Oradea str.Vamii nr 47 biroul nr 8 jud Bihor , inmatriculat la ORC Bihor 
sub nr J05/1535/11.06.2008, avand C.U.I.24035278 , reprezentata de domnul MIEREU PETRU IOAN in baza Hotararii A.G.A nr 1 din data de 10 septembrie 2012 in 
calitate de propietar ,consimte la constituirea dreptului de uzufruct asupra suprafetei de 5000 mp pentru imobilul situat in intravilanul comunei BATAR JUD BIHOR inscris 
Cf electronic nr 50418 Batar cu nr . cadastru 50418 provenita din conversia de pe hartie a Cf NDF 5 Batar cu nr, cadastral13 , in natura reptezentand teren intravilan in 
suprafata totala de 40.000mp.in favoarea Societatii AGROTEHNOVERDE SRLsi se inscrie drept real in Cf ,electronic nr.50418 Batar.In Anexa nr 1 la Partea l la extrasul de 
Carte funciara pentru informare , la detalii liniare imobil-este trecut nr 50418 cu suprafata de 40000 mp dar nu se specifica ,care este suprafata de 5000 mp – cu drept de 
superficie, atribuita catre SC AGROTEHNOVERDE SRL . Din verificarile efectuate tot pe aceeasi sola cu nr cadastral 50418 , propietarul terenului SC IRIS CARPATI ,SRL 
reprezentata de dl MIERAU PETRU IOAN prin Act de constituire a dreptului de uzufruct pe o perioada de 30 ani in suprafata de 10.000mp din suprafata totala de 40000mp 
notata aceasta Constituire a Dreptului de Uzufruct cu nr 723/12.09.2013 emisa de NP Giurginca Ion , pentru SC PAGLIO SERVICE SRL nu eate valabil, intrucat 
suprafetele respective nu sunt scoase din indiviziune ,pentru care ,consideram ca documentul privind terenul nu este valabil si nu se respecta criteriu general de eligibilitate 
EG1 care nu este indeplinit .EG 2 –la acest criteriu beneficiarul trebuie da demonstreze viabilitatea investitiel.La previziunea veniturilor au fost utilizate date nesustenabile , 
respectiv s-a prezentat un mod de calcul al pretului /mc structuri pentru sere ,-grinzi , stalpi cu zabrele /kg,- scari metalice /to , platforme metalice ,care nu au nici o 
fundamentare temeinica , nu specificati care sunt clientii cu care se va lucra ,nu specificati ce fel de materiale se vor folosi , ce grosimi, ce densitate si duritate vor avea – 
tabla , otel etc Nu se specifica cum se va face aprovizionarea cum se intocmeste necesarul de materii prime care se vor folosi , care sunt furnizorii de materii prime pentru 
necesarul livrarii .EG6 – la acest criteriu beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de propietate asupra terenului pe care se va realiza investitia sau dreptul de folosinta pe 
o perioada de minim 10 ani . Nu este indeplinit acest criteriu general de eligibilitate , deoarece terenul respectiv este in idiviziune cu toata suprafata de 40000 mp si se 
acorda drept de superficuie pentru doua societati Conditii artificiale –Cele doua societati SC AGROTEHNOVERDE SRL si SC PAGLIO SERVICE SRL detin terenurile 
pentru investitiile propuse prin contract de constituire a dreptului de uzufruct avand propietar pe SC IRIS CARPATI SRL . Contractele de uzufruct au numerele de 
autentificare 722 723 din data de 12.09.2012 la acelasi notar Giurginca Ion din Salonta .Ambele proiecte au fost intocmite de acelasi consultant respectiv SC ROMCOM 
INVEST SRL Contractele de uzufruct nu prevad nicio plata pentru dreprul de uzufruct iar reprezentant al propritarului este dl Mieriu Petru Ioan .Ambele contracte sunt 
semnate de dl Mieriu Petru Ioan fiind mandatar la sc PAGLIA SERVICE si SC AGROTEHNOVERDE SRL in baza unei imputerniciti autentificatae la notar public Berger 
Tiberiu Gabriel din Oradea .In dosarul administrativ de la Cererea de finantare s-a depus procura speciala de asociatul unic si administrator DL SPERGATTI SERGIO care 
o imputerniceste pe d-na MIERIU Ana care are domiciliul stabil in localitatea SALONTA str REPUBLICII nr 129-133 bloc P2 apartament 5 jud. Bihor cu puteri depline 
asupra intregii activitati depuse de SC AGROTEHNOVERDE SRL ca sa reprezinte societatea mandanta in fata oricarei persoane fizice si juridice din Romania sau din 
strainatate in orice problema de orice fel .Verficand RECOM constatam ca cele 3 societati au urmatoarele sedii sociale :-IRIS CARPATI – com BATAR SAT BATAR nr 204 
c-PAGLIO SERVICE com BATAR SAT BATAR nr 204b-Sc AGROTEHNOVERDE SRL com BATAR SAT BATAR nr 204 a Toate cele trei firme au acelasi numar de 
telefon – 0745199850Consideram ca s-a incercat fractionarea suprafetei de teren de 40.000mp si s-a incercat creiarea de conditii artificiale pentru obtinerea de fonduri 
neramburasbile prin FEADR –masura 312. deoarece proiectul este neeligibil nu se vor mai completa informatiile furnizate . NEELIGIBILITATE SC AGROTEHNOVERDE 
ARL – MASURA 312 EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, 
in spatiul rural - La acest criteriu s-a verificat documentatia depusa la Cererea de Finantare privind terenul pe care se va implementa investitia si am constatat urmatoare

278 312 C 01 12 6 05 00815 2012 9 28
INFIINTARE ATELIER 

MESTESUGARESC DE 
CONFECTIONAT  COVOARE

KOVTEX  
MANUFACTUR 

SRL
BIHOR Comuna/Oras TINCA 

Sat TINCA - - - - - - - - - - 193.776 6.000 164.710 0 29.066 39.672.475

Pct 1.1 S-a bifat „NU” din urmatoarele considerente: Metodologia de verificare aferenta fisei de verificare a eligibilitatii cod manual M01-02 versiunea 07, impune verificarea 
documentului 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, conform legii. In dosarul 
cererii de finantare este atasata declaratie privind incadrarea in categoria microintreprinderilor necompletata, nesemnata si nedatata. A fost verificat solicitantul in serviciul 
RECOM, contatandu-se ca actionarul unic al solicitantului detine parti sociale in proportie de 91% in SC Via Procons SRL. Neconformitatea documentului 11.3 conduce la 
imposibilitatea stabilirii corectitudinii declaratiei. Metodologia de verificare a eligibiliatii conform cod manual M01-02 versiunea 07 specifica:” 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. „ aceleasi ca expert 1 EG1 – S-a bifat „NU” din urmatoarele 
considerente: La dosarul cererii de finantare s-a atasat contract de comodat autentificat sub nr 2972/18.09.2012 asupra imobilului compus din „casa si teren in intravilan in 
suprafata de 1042 mp inscris in CF nr 50032 Tinca” si conventie de superficie , incheiere de autentificare nr 3038/25.09.2012, asupra cotei de „300/1042 parti teren cu 
numar cadastral 50032 inscris in CF nr 50032 Tinca”. Desi nu se face o diferentiere clara a suprafetei vizate de dreptul real principal, se constata ca pozitionarea 
constructiei propuse prin proiect se suprapune peste constructia C2 specificata in extrasul de carte funciara asupra careia solicitantul SC Kovtex Manufactur SRL nu detine 
niciun drept (de demolare, reabilitare, extindere etc).EG2 S-a bifat „Nu” din urmatoarele considerente:Solicitantul a utilizat date nesustenabile in evaluarea viabilitatii 
economice a investitiei. Explicatiile privind veniturile realizate sunt :”Se vor obtine venituri din vanzarea covoarelor. Capacitatea de productie este de 3960 m2 in primii doi 
ani, respectiv 4100 m2 anii trei, patru si cinci. Pretul de vanzare a produsului obtinut este de 180 ron/ m2. Societatea comerciala nu are alte tipuri de activitati”. Nu se 
prezinta o fundamentare a capacitatii de productie anuala, o normare a timpului de lucru necesar realizarii capacitatii, un consum specific de materie prima necesara, un 
grad de utilizare a capacitatii de productie, a echipamentelor achizitionate, corelate cu numarul de persoane angajate, etc. Nu este justificat pretul unitar luat in calcul pentru 
estimarea veniturilor. Nu se prezinta o detaliere a cheltuielilor aferente activitatii de fabricare a covoarelor. Solicitantul justifica linia „cheltuieli cu materii prime si cu materiale 
consumabile” astfel :” Costul unitar se calculeaza prin diviziune simpla raportand totalul cheltuielilor aferente productiei finite la cantitatea de produs. Totalul cheltuielilor cu 
materiile prime in primii doi ani este de 356400 ron, iar in anii trei, patru si cinci este de 369 000 ron”.Exista neconcordante intre cheltuielile propuse in raport cu nevoile 
reale ale investitiei -panourile solare sunt propuse „pentru prepararea apei calde menajere” Principiul de functionare consta in captarea energiei solare si transformarea 
acesteia in energie termica.La descrierea instalatiilor aferente constructiei se specifica „apa calda menajera va fi asigurata de la centrala termica prin intermediul unui boiler 
electric” Nesustenabilitatea datelor utilizate in evaluarea viabilitatii economice a investitiei, conduc la neindeplinirea criteriului de eligibilitate EG2.EG 5 – S-a bifat „NU” din 
urmatoarele considerente: Metodologia de verificare a eligibilitatii E3.1-M312 cod manual M01-02, versiunea 07 specifica in cazul documentului 5 „se verifica si daca 
documentul este emis pe numele solicitantului”. Decizia etapei de evaluare initiala emisa de APM Bihor are gresit numele solicitantului.EG 6 – S-a bifat „NU” din 
urmatoarele considerente: La dosarul cererii de finantare s-a atasat contract de comodat autentificat sub nr 2972/18.09.2012 asupra imobilului compus din „casa si teren in 
intravilan in suprafata de 1042 mp inscris in CF nr 50032 Tinca” si conventie de superficie , incheiere de autentificare nr 3038/25.09.2012, asupra cotei de „300/1042 parti 
teren cu numar cadastral 50032 inscris in CF nr 50032 Tinca”. Desi nu se face o diferentiere clara a suprafetei vizate de dreptul real principal, se constata ca pozitionarea 
constructiei propuse prin proiect se suprapune peste constructia C2 specificata in extrasul de carte funciara asupra careia solicitantul SC Kovtex Manufactur SRL nu detine 
niciun drept (de demolare, reabilitare, extindere etc).EG8 – S-a bifat „NU” din urmatoarele considerente: Metodologia de verificare a eligibilitatii E3.1-M312 cod manual M01-
02, versiunea 07 pentru criteriul de eligibilitate EG8 impune verificare documentului 17 Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul 
a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis. Declaratia nu este completata in integralitatea sa si nu este insusita de solicitant prin semnatura. aceleasi ca expert 1 
Datorita neindepliniri criteriului de eligibilitate EG2, matricea de verificare a viabilitatii economice nu a mai fost completata Datorita neindeplinirii criteriilor de eligibilitate 
EG1, EG2, EG5, EG6, EG8 nu s-a mai procedat la verificarea bugetului indicativ. Datorita neindeplinirii criteriilor de eligibilitate EG1, EG2, EG5, EG6, EG8 nu s-a mai 
procedat la verificarea fisei de verificare a rezonabilitatii preturilor . Datorita neindeplinirii criteriilor de eligibilitate EG1, EG2, EG5, EG6, EG8 nu s-a mai procedat la 
verificarea planul financiar. Au fost verificate elementele comune care pot conduce la crearea unor condiţii artificiale. Astfel nu s-au identificat elemente comune cu alte 
proiecte si investiţia propusă de solicitant poate funcţiona independent de altă investiţie FEADR. Pct 1.1 S-a bifat „NU” din urmatoarele considerente: Metodologia de 
verificare aferenta fisei de verificare a eligibilitatii cod manual M01-02 versiunea 07, impune verificarea documentului 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-
intreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform legii In dosarul cererii de finantare este atasata declaratie privind incadrare
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279 312 C 01 12 6 05 00799 2012 9 28
INFIINTARE UNITATE DE 

PRODUCTIE LA SC MAXMAN 
& ART SRL

MAXMAN & ART 
SRL BIHOR

Comuna/Oras 
LUGASU DE JOS 
Sat LUGASU DE 

JOS

- - - - - - - - - - 235.000 15.000 199.750 0 35.250 39.872.225

Pct.1.2-Solicitantul este societate comercială neplătitoare de TVA conform declaraţiei F Pct.1.2-Solicitantul este societate comercială neplătitoare de TVA conform 
declaraţiei F EG1-Certificatul de urbanism este eliberat în scopul întocmirii S.F. DTAC.Nu s-a respectat Legea 350/2001 şi completările ulteriare referitor la completarea 
Certificatului de urbanism prin indicarea avizelor şi acordurilor privind utilităţile necesare pentru eliberarea AC .Nu este precizat regimul economic la data eliberării C.U.În 
S.F se menţionează la soluţia de alimentarea cu apă la viitoarea extindere a reţelei comunale şi racordul la E-ON Electrica conform proiect intocmit de furnizor. EG2-Prin 
proiect s-a propus şi achiziţia de echipamente pentru desfăşurarea activităţii şi set de panouri fotovoltaice cu kit de instalare.Suprafaţa halei este supradimensionată 
comparativ cu natura activităţii propuse şi volumul utilajelor solicitate prin proiect.La capitolul 2.4 din S.F.-fundamentarea investiţiei se detaliază echipamentele cu necesarul 
de 5 muncitori cîte unul pe fiecare utilaj.Nu este concordanţă şi nu se clarifică informaţi de la cap.7.2-estimări privind forţa de muncă respectiv indicatori de monitorizare în 
care se specifică 8 locuri de muncă pentru cele 5 utilaje. Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte 
conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru stabilirea şi verificarea rezonabilităţii preţurilor folosite pentru kitul de panori fotovoltaice. EG1-Certificatul de urbanism 
este eliberat în scopul întocmirii S.F. DTAC.Nu s-a respectat Legea 350/2001 şi completările ulteriare referitor la completarea Certificatului de urbanism prin indicarea 
avizelor şi acordurilor privind utilităţile necesare pentru eliberarea AC .Nu este precizat regimul economic la data eliberării C.U.În S.F se menţionează la soluţia de 
alimentarea cu apă la viitoarea extindere a reţelei comunale şi racordul la E-ON Electrica conform proiect intocmit de furnizor. EG2-Prin proiect s-a propus şi achiziţia de 
echipamente pentru desfăşurarea activităţii şi set de panouri fotovoltaice cu kit de instalare.Suprafaţa halei este supradimensionată comparativ cu natura activităţii propuse 
şi volumul utilajelor solicitate prin proiect.La capitolul 2.4 din S.F.-fundamentarea investiţiei se detaliază echipamentele cu necesarul de 5 muncitori cîte unul pe fiecare 
utilaj.Nu este concordanţă şi nu se clarifică informaţi de la cap.7.2-estimări privind forţa de muncă respectiv indicatori de monitorizare în care se specifică 8 locuri de muncă 
pentru cele 5 utilaje. Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte conforme sau extras din Baza de date 
APDRP pentru stabilirea şi verificarea rezonabilităţii preţurilor folosite pentru kitul de panori fotovoltaice. EG2-Prin proiect s-a propus şi achiziţia de echipamente pentru 
desfăşurarea activităţii şi set de panouri fotovoltaice cu kit de instalare. Suprafaţa halei este supradimensionată comparativ cu natura activităţii propuse şi volumul utilajelor 
solicitate prin proiect. La capitolul 2.4-fundamentarea investiţiei se detaliază echipamentele cu necesarul de 5 muncitori cîte unul pe fiecare utilaj.Nu este concordanţă şi nu 
se clarifică informaţi de la cap.7.2-estimări privind forţa de muncă respectiv indicatori de monitorizare în care se specifică 8 locuri de muncă. Proiecţiile financiare care au 
determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii preţurilor 
folosite pentru kitul de panori fotovoltaice EG2-Prin proiect s-a propus şi achiziţia de echipamente pentru desfăşurarea activităţii şi set de panouri fotovoltaice cu kit de 
instalare. Suprafaţa halei este supradimensionată comparativ cu natura activităţii propuse şi volumul utilajelor solicitate prin proiect. La capitolul 2.4-fundamentarea 
investiţiei se detaliază echipamentele cu necesarul de 5 muncitori cîte unul pe fiecare utilaj.Nu este concordanţă şi nu se clarifică informaţi de la cap.7.2-estimări privind 
forţa de muncă respectiv indicatori de monitorizare în care se specifică 8 locuri de muncă. Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt 
susţinute cu prezentarea de oferte conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite pentru kitul de panori fotovoltaice Pct 3.7-
Beneficiarul a declarat în declaraţia F din Cererea de finanţare că nu este plătitor de TVA dar Bugetul indicativ a fost completat cu TVA pe cheltuială neeligibilă Pct 3.7-
Beneficiarul a declarat în declaraţia F din Cererea de finanţare că nu este plătitor de TVA dar Bugetul indicativ a fost completat cu TVA pe cheltuială neeligibilă Pct 
4.1Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru 
susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite pentru kitul de panouri fotovoltaice Pct 4.1Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute 
cu prezentarea de oferte conforme sau extras din Baza de date APDRP pentru susţinurea rezonabilităţii preţurilor folosite pentru kitul de panouri fotovoltaice Proiectele sint 
întocmite de acelasi consultant şi S.F. de acelaşi proiectant la următoarele proiecte:S.CMAXMAN&amp;ART SRL,S.C.SUPERART &amp;PROD SRL,S.C.NIXOL PROD 
SRL.Structura C.F. şi a S.F(cap.3.3-Structura constructivă,cap3.4,cap.3.5,cap.3.6)) este identică la toate proiectele cu variuţiuni la valoarea şi natura echipamentelor 
solicitate funcţie de natura proiectelor .Bugetele indicative şi cursul euro sint identice.Amplasamentul proiectelor este identificat ca fiind asigurat prin drept de superficie de 
la Asociaţia de pădurit şi păşunat Lugasana,jud. Proiectele sint întocmite de acelasi consultant şi S.F. de acelaşi proiectant la următoarele proiecte:S.CMAXMAN&amp;AR
SRL,S.C.SUPERART &amp;PROD SRL,S.C.NIXOL PROD SRL.Structura C.F. şi a S.F(cap.3.3-Structura constructivă,cap3.4,cap.3.5,cap.3.6)) este identică la toate 
proiectele cu variuţiuni la valoarea şi natura echipamentelor solicitate funcţie de natura proiectelor .Bugetele indicative şi cursul euro sint identice.Amplasamentul proiectelor 
este identificat ca fiind asigurat prin drept de superficie de la Asociaţia de pădurit şi păşunat Lugasana,jud. EG1-Certificatul de urbanism este eliberat în scopul întocmirii 
S F DTAC Nu s-a respectat Legea 350/2001 şi completările ulteriare referitor la completarea Certificatului de urbanism prin indicarea avizelor şi acordurilor privind utilităţ

280 312 C 01 12 6 05 00794 2012 9 28
INFIINTARE UNITATE DE 

PRODUCTIE LA SC ALFAMAX 
& ART SRL

SC ALFAMAX & 
ART SRL BIHOR

Comuna/Oras 
LUGASU DE JOS 
Sat LUGASU DE 

JOS

- - - - - - - - - - 235.000 15.000 199.750 0 35.250 40.071.975

În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că domnul Florut Radu nu mai detine aciuni la alte societati iar SC Alfamax SRL nu detine actiuni la alte societati. 
Avand in vedere cele analizate consideram ca statutul de intreprindere autonoma declarat de solicitant este corect. Solicitantul nu a fost identificat cu alte solicitari de 
finantare in cadrul P.N.D.R.. Pentru capitolul 3 solicitantul nu a prezentat oferte si nici extras dupa baza de date. Nu a putut fi stabilita provenienta sumelor sau estimarile ce 
au stat la baza intocmirii devizelor si bugetului. - Au au fost identificate mai multe proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 cu acelasi titlu respectiv Infiintare unitate 
de productie la SC ..... SRL; S-a atasat prezentei fise lista proiectelor. - Nu fost identificate în cadrul măsurii 312, conform documentului 16 alte proiecte care au sediu 
social in Judetul BIHOR Comuna LUGASU DE JOS Nr. 98/A Cod Postal 417315. Au fost identificati alti solicitanti care au sediul social in Judetul BIHOR Comuna 
LUGASU DE JOS la diferite numere-conform listei atasate prezentei fise.-In urma verificarii documentului 16 au fost identificate mai multe proiecte cu acelasi amplasament 
respectiv in Comuna Lugasu de Jos -conform listei atasate.- Nu au fost identificate alte proiecte în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 16, la care 
domnul Florut Radu să fie reprezentant legal.-Au fost identificate mai multe proiecte pe raza comunei LUGASU DE JOS ce au ca si consultant aceeasi firma de consultanta 
respectiv SC Romcom Invest SRL- conform listei atasate. In urma analizei se constata ca solicitantul S.C. Alfamax&amp;art S.R.L. are acelasi amplasament(comuna) cu 
alte proiecte depuse in cadrul masurii 312 sesiunea 01/12. Avand in vedere faptul ca din activitatile propuse prin proiect rezulta un produs finit, iar furnizorii de materie prim
nu pot fi identificati ca fiind alti solicitanti din cadrul sesiunii 01/12 ce propun proiecte in aceeasi comuna suspiciunea ca s-au creat conditii artificiale nu poate fi demonstrata 
la momentul evaluarii. 1: Dosarul Cererii de Finantare nu este legat si sigilat.2: EG1- Certificatul de Urbanism nr.32/21.09.2012 nu are regimul economic completat. 
Conform Certificatului dreptul de proprietate apare Asociatia de padurit si pasunat Lugasana. In extrasul de carte Funciara terenul figureaza ca fiind pasune. In certificat nu 
este completat documentatia de urbanism nr.. /.... faza PUG. Nu se face referiri la utilitati, daca exista posibilitatea de racordare, etc. In cadrul SF se face vorbire de o 
viitoare extindere a utilitatilor in zona deci solutia propusa nu este in concordanta cu realitatea din teren. Documentele atasate la dosarul administrativ fara a fi solicitate prin 
formularul de informatii suplimentare nu pot fi luate in calcul la analiza cererii de finantare. 1: Dosarul Cererii de Finantare nu este legat si sigilat.2: EG1- Certificatul de 
Urbanism nr.32/21.09.2012 nu are regimul economic completat. Conform Certificatului dreptul de proprietate apare Asociatia de padurit si pasunat Lugasana. In extrasul de 
carte Funciara terenul figureaza ca fiind pasune. In certificat nu este completat documentatia de urbanism nr.. /.... faza PUG. Nu se face referiri la utilitati, daca exista 
posibilitatea de racordare, etc. In cadrul SF se face vorbire de o viitoare extindere a utilitatilor in zona deci solutia propusa nu este in concordanta cu realitatea din teren. 
Documentele atasate la dosarul administrativ fara a fi solicitate prin formularul de informatii suplimentare nu pot fi luate in calcul la analiza cererii de finantare.

281 312 C 01 12 6 05 00805 2012 9 28 SALON DE INFRUMUSETARE BOGDAN 
VIORICA ELENA BIHOR

Comuna/Oras 
ASTILEU Sat 

CHISTAG
- - - - - - - - - - 84.803 10.867 59.350 0 25.453 40.131.325

La punctele 1.1 si 1.2 s-a bifat NU deoarece solicitantul a depus cererea de finantare ca persoana fizica cu angajamentul prin care sa obliga sa se autorizeze ca 
Intreprindere Individuala. In RECOM solicitanta BOGDAN VIORICA ELENA a fost identificata cu statutul de Persoana Fizica Autorizata, in functiune din anul 2007.Conform
OUG 44/2008 art. 14, o persoană poate avea câte un singur certificat de înregistrare pentru statutul juridic, respectiv cel de PFA, titular de întreprindere individuală sau 
membru al unei întreprinderi familiale pentru care a fost autorizată.Astfel, solicitantul nu a declarat corect statutul, fiind inregistrat deja ca PFA. Nu s-a completat buget, 
proiectul este neeligibil. Nu s-a completat plan financiar, proiectul este neeligibil. La punctele 1.1 si 1.2 s-a bifat NU deoarece solicitantul a depus cererea de finantare ca 
persoana fizica cu angajamentul prin care sa obliga sa se autorizeze ca Intreprindere Individuala. In RECOM solicitanta BOGDAN VIORICA ELENA a fost identificata cu 
statutul de Persoana Fizica Autorizata, in functiune din anul 2007.Conform OUG 44/2008 art. 14, o persoană poate avea câte un singur certificat de înregistrare pentru 
statutul juridic, respectiv cel de PFA, titular de întreprindere individuală sau membru al unei întreprinderi familiale pentru care a fost autorizată.Astfel, solicitantul nu a 
declarat corect statutul, fiind inregistrat deja ca PFA.
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282 312 C 01 12 6 05 00779 2012 9 28
CONSTRUIRE UNITATE DE 

PRODUCTIE LA SC KAZINIZO 
SRL

SC KAZINIZO 
SRL BIHOR Comuna/Oras BORS 

Sat SANTION - - - - - - - - - - 233.015 2.040 198.063 0 34.952 40.329.388

În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că domnul Kolozsi Nandor nu mai detine aciuni la alte societati iar SC Kazimizo SRL nu detine actiuni la alte societati. 
Avand in vedere cele analizate consideram ca statutul de intreprindere autonoma declarat de solicitant este corect. Solicitantul nu a fost identificat cu alte solicitari de 
finantare in cadrul P.N.D.R.. Din analiza punctului 6 s-au constatat urmatoarele:- Au au fost identificate mai multe proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 cu acelasi 
titlu respectiv Construire unitate de productie la SC ..... SRL; Proiectele identificate au acelasi consultant respectiv SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL. S-a 
atasat prezentei fise lista proiectelor. - Nu au fost identificate în cadrul măsurii 312, conform documentului 16 alte proiecte care au sediu social in Judetul BIHOR Sat BAILE 
FELIX Comuna SANMARTIN Strada ZORILOR Nr. - Bloc A5 Scara A Apartament 6 Cod Postal 417495. Au fost identificati 3 solicitanti care au sediul social in Sat BAILE 
FELIX Comuna SANMARTIN dupa cum urmeaza:SC SKYLINK IT SOLUTIONS- Judetul: BIHOR Sat BAILE FELIX Comuna SANMARTIN Nr. 22 Cod Postal 417500SC 
COMPLEX MEDICAL DAVIDOF SRL- Judetul: BIHOR Sat BAILE FELIX Comuna SANMARTIN Strada CALEA BEIUSULUI Nr. 7 Cod Postal 417500SC COMPLEX 
DAVIDOF SRL- Judetul: BIHOR Sat BAILE FELIX Comuna SANMARTIN Nr. 117A Cod Postal 417500.-In urma verificarii documentului 16 au fost identificate mai multe 
proiecte cu acelasi amplasament respectiv in Comuna BORS Sat SANTION-conform listei atasate.- Nu au fost identificate alte proiecte în cadrul măsurii 312, sesiunea 
01/12 conform documentului 16, la care domnul Kolozsi Nandor să fie reprezentant legal.-Au fost identificate mai multe proiecte pe raza comunei Bors ce au ca si 
consultant aceeasi firma de consultanta respectiv SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL- conform listei atasate. In urma analizei se constata ca solicitantul S.C. 
Kazinizo S.R.L. are acelasi amplasament cu alte proiecte depuse in cadrul masurii 312 sesiunea 01/12. Avand in vedere faptul ca din activitatile propuse prin proiect rezulta 
un produs finit, iar furnizorii de materie prima nu pot fi identificati ca fiind alti solicitanti din cadrul sesiunii 01/12 ce propun proiecte pe acelasi amplasament (ex: SC Svaliroz 
SRL, SC Damiowis SRL) suspiciunea ca s-au creat conditii artificiale nu poate fi demonstrata la momentul evaluarii. Proiectul este neeligibil din urmatoarele motive:1: 
Dosarul Cererii de Finantare nu este legat si sigilat.2: EG1-Exista neconcodante intre Contract de concesiune, Extras de Carte Funciara in care se precizeaza ca suprafata 
concesionata este de 2342 mp si Certificatul de Urbanism nr.84/10.08.2012 unde la regimul tehnic se mentioneaza o suprafata minima a lotului de 700 mp. De asemenea 
in Certificat se face referire la extrasul de carte pentru nr. cadastral 51241 iar Contractul de Concesiune nr.503/16.02.2012 este pentru parcela 51240. Extrasul de Carte 
funciara anexat la dosar este tot pentru parcela 51240. In Cerificatul de Urbanism nu exista informatii privitoare la utilitatile existente si posibilitati de racordare. De 
asemenea nu este precizat daca Certificatul poate fi folosit sau nu in scopul declarat. 3.EG2- Calculul viabilitatii economice este facut fara a se lua in calcul in anul 5 
datoriile la banci. Desi in Anexa B3 sunt prevazute sume pentru anul 5 la punctul C- Total iesiri de lichiditati prin finantare, pentru plata ratelor si a dobanzilor in Bilantul 
previzionat la punctul IV-Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an nu mai apare nici o suma. Conform datelor din analiza economica previzinea pentru 
achitarea creditului este de 8 ani. Rata indatorarii pentru anul 5 nu mai este calculata. Proiectul este neeligibil din urmatoarele motive:1: Dosarul Cererii de Finantare nu es
legat si sigilat.2: EG1-Exista neconcodante intre Contract de concesiune, Extras de Carte Funciara in care se precizeaza ca suprafata concesionata este de 2342 mp si 
Certificatul de Urbanism nr.84/10.08.2012 unde la regimul tehnic se mentioneaza o suprafata minima a lotului de 700 mp. De asemenea in Certificat se face referire la 
extrasul de carte pentru nr. cadastral 51241 iar Contractul de Concesiune nr.503/16.02.2012 este pentru parcela 51240. Extrasul de Carte funciara anexat la dosar este tot 
pentru parcela 51240. In Cerificatul de Urbanism nu exista informatii privitoare la utilitatile existente si posibilitati de racordare. De asemenea nu este precizat daca 
Certificatul poate fi folosit sau nu in scopul declarat. 3.EG2- Calculul viabilitatii economice este facut fara a se lua in calcul in anul 5 datoriile la banci. Desi in Anexa B3 sunt 
prevazute sume pentru anul 5 la punctul C- Total iesiri de lichiditati prin finantare, pentru plata ratelor si a dobanzilor in Bilantul previzionat la punctul IV-Datorii ce trebuie 
platite intr-o perioada mai mare de un an nu mai apare nici o suma. Conform datelor din analiza economica previzinea pentru achitarea creditului este de 8 ani. Rata 
indatorarii pentru anul 5 nu mai este calculata.

283 312 C 01 12 6 05 00809 2012 9 28

CONSTRUIRE UNITATE DE 
PRODUCTIE LA SC 

FERTAGOLI SRL
SC FERTAGOLI 

SRL BIHOR Comuna/Oras BORS 
Sat SANTION - - - - - - - - - - 235.292 2.041 199.998 0 35.294 40.529.386

Pct. 1.5 – S-au constatat urmatoarele elemente comune :1. Acelasi titlu al proiectului “Construire unitate de productie la S.C.........S.R.L.” identificat la un al doilea proiect 
prezentat in cadrul aceleiasi masuri si sesiuni al carui solicitant este S.C. POLTARAN S.R.L. ;3. In comuna Bors, judetul Bihor sunt 4 proiecte, iar acelasi amplasament al 
proiectului se regaseste la un al doilea proiect prin solicitantul S.C. POLTARAN S.R.L., respectiv in localitatea Santion, comuna Bors, judetul Bihor, investitiile sunt propuse 
pe terenuri aflate in aceeasi zona si anume :- solicitantul S.C. FERTAGOLI S.R.L. detine prin contract de concesiune un teren cu nr. cadastral 52278 amplasat in Zona 
Industriala, Parc Industrial - Bors ;- solicitantul S.C. POLTARAN S.R.L. detine prin contract de concesiune un teren cu nr. cadastral 51246 amplasat in Zona Industriala, 
Parc Industrial - Bors ;5. Acelasi consultant S.C. RomActiv Business Consulting S.R.L. a elaborat cele doua proiecte mentionate mai sus. EG1 – Atat in Cererea de 
Finantare – Anexa B cat si in Studiul de Fezabiliate, se propun activitati ce vor fi finantate prin proiect cu coduri CAEN 2599 – fabricarea altor articole din metal si 2562 – 
operatiuni de mecanica generala, activitati ce nu corespund descrierilor din proiect ; desi aceste activitati sunt incluse in lista cu coduri CAEN a activitatilor finantate prin 
masura 312 – Anexa 9 din Ghidul solicitantului si se regasesc in certificatul constatator, in proiect este descrisa o alta activitate, respectiv in studiul de fezabilitate in cadrul 
subcap. 2.3 – Descrierea activitatii propuse prin proiect, la pag. 28, se precizeaza ca „scopul principal al acestui proiect este realizarea unei investitii noi in Comuna Bors, 
judetul Bihor, investitie concretizata prin construirea si dotarea unei hale de productie in vederea realizarii de tubulaturi patrate pentru sisteme de ventilatie”, activitate cu cod 
CAEN 2825 – echipamente de ventilatie si frigorifice cu exceptia celor de uz casnic - activitate inclusa in lista cu coduri CAEN a activitatilor finantate prin masura 312 – 
Anexa 9 din Ghidul solicitantului si de asemenea se regaseste in certificatul constatator.Nu se poate lua in considerare o eroare de forma deoarece :- in cadrul subcap. 2.4 
solicitantul isi fundamenteaza necesitatea si oportunitatea investitiei in vederea realizarii de „tubulaturi patrate pentru sisteme de ventilatie”, dar in cadrul celorlalte capitole 
ale studiului de fezabilitate se propune achizitionarea unei linii de fabricare jgheaburi din tabla – echipament ce nu face obiectul activitatii descrise, iar „principalele produse 
pe care societatea le va produce dupa implementarea proiectului sunt tubulaturi patrate pentru sisteme de ventilatie” ; desi solicitantul isi propune ca produse finite – tuburi 
rectangulare pentru sisteme de ventilatie – acestea nu pot asigura instalatiile de tip civil, comercial si industrial propuse, deoarece pentru realizarea acestora, indiferent de 
complexitatea acestora sunt absolut necesare si elementele, cum ar fi : coturi la diferite unghiuri, teuri si ramificatii, deviatii in diferite unghiuri si lungimi, reductii si 
schimbari de sectiune, capace, clapete de reglaj, etc., fapt ce contravine cu politica de vanzare si potentialii clienti ai solicitantului ; in vederea stabilirii rezonabilitatii 
preturilor pentru echipamente tehnologice solicitantul a anexat trei oferte in care sunt prezentate numai echipamente pentru linie de fabricare jgheaburi din tabla ;- cele doua 
echipamente propuse pentru productie, respectiv masina de rigidizare tabla si masina de sudat in linie tubulatura de tabla nu sunt suficiente pentru activitatea propusa in 
fapt ; materia prima utilizata in procesul de fabricatie este tabla zincata (nu se specifica grosimea si tipul – rola sau foaie) pentru care sunt necesare alte operatiuni ce nu 
sunt precizate in fluxul tehnologic si nici nu este propus vreun echipament pentru debitare, trasare, decupare, indoire tabla, etc. ;- in sectiunea economica solicitantul a 
prevazut achizitionarea unor echipamente ce nu fac obiectul activitatii descrise si care de asemenea sunt insuficiente pentru asigurarea unui flux tehnologic, indiferent care 
ar fi produsul obtinut – tubulatura rectangulara pentru sisteme de ventilatie sau jgheaburi ;- in sectiunea – Proiectii financiare si indicatori financiari, veniturile provin numai 
din „tubulatura patrata ventilatie”, produse ce nu sunt asigurate nici de fluxul de productie propus si nici prin cheltuielile din costul estimativ al investitiei ;Situatia de solicita
de informatii suplimentare pentru corelare, clarificare si completare ar fi condus la diferente semnificative in bugetul indicativ al proiectului ca rezultat a schimbarii si 
completarii in totalitate a echipamentelor fluxului tehnologic ce conditioneaza direct previziunile economice si nu in ultimul rand scopul propus al proiectului.In Certificatul de 
Urbanism nr. 76/08.09.2012 eliberat de Primaria comunei Bors nu este specificata destinatia investitiei ce face obiectul proiectului propus ; denumirea de construire a unei 
unitati de productie este data la modul general, ceea ce conduce in fapt la ambiguitatea activitatii specificata in Cererea de Finantare si datele continut ale Studiului de 
Fezabilitate.EG2 – Criteriul de eligibilitate EG1 nefiind indeplinit nu se pot verifica indicatorii financiari. EG2 – Criteriul de eligibilitate EG1 nefiind indeplinit nu se pot verifica 
indicatorii financiari. Nu s-au efectuat precizari cu privire la bugetul indicativ avand in vedere neindeplinirea criteriilor de eligibilitate EG1 si EG2. Pct. 4.4 - In vederea 
stabilirii rezonabilitatii preturilor pentru echipamente tehnologice solicitantul a anexat trei oferte in care sunt prezentate cele trei echipamente propuse pentru achizitionare si 
preturile acestora. Preturile de achizitie se considera nerealiste avand in vedere faptul ca cele trei echipamente sunt ale aceluiasi producator, respectiv SWAH S.R.O. si 
SPIRO International SA, iar ofertele sunt in fapt de la distribuitori diferiti Nu s-au efectuat precizari cu privire la planul financiar avand in vedere neindeplinirea criteriilor de 
eligibilitate EG1 si EG2. In urma controlului documentar s-a constatat ca proiectul nu indeplineste urmatoarele criterii de eligibilitate :EG1 – Atat in Cererea de Finantare – 
Anexa B cat si in Studiul de Fezabiliate, se propun activitati ce vor fi finantate prin proiect cu coduri CAEN 2599 – fabricarea altor articole din metal si 2562 – operatiuni de 
mecanica generala, activitati ce nu corespund descrierilor din proiect ; desi aceste activitati sunt incluse in lista cu coduri CAEN a activitatilor finantate prin masura 312 – 
Anexa 9 din Ghidul solicitantului si se regasesc in certificatul constatator in proiect este descrisa o alta activitate respectiv in studiul de fezabilitate in cadrul subcap 2 3
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284 312 C 01 12 6 05 00788 2012 9 28 CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE 

TODERAS 
COSMIN VIOREL BIHOR

Comuna/Oras 
SUNCUIUS Sat 
ZECE HOTARE

- - - - - - - - - - 230.000 10.000 195.500 0 34.500 40.724.886

In urma verificarii in RECOM si a precizarilor din Declaratia privind incadrarea in IMM-uri, s-a constatat ca persoana fizica Toderas Cosmin Viorel este asociat si in firma SC 
Cozmiflor SRL cu un procent de 50 % cota de participare la beneficii si pierderi de unde rezulta ca solicitantul este legat de firma SC Cozmiflor 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.” Conform Angajamentului ( doc. 14) solicitantul se va autoriza ca intreprindere individuala ceea ce inseamna ca va 
avea o putere de 100% in luarea deciziilor, in SC Cozmiflor SRL aceasta detine 50%. Avand in vedere ca SC Cozmiflor SRL are ca activitati autorizate codul CAEN 1610 ( 
taierea si rindeluirea lemnului), iar activitatea pentru care se solicita finantare prin proiectul depus de Toderas Cosmin Viorel persoana fizica este pe codul CAEN 1623( 
Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii) rezulta, conform Art.4.4, alin.4,5 din Legea nr. 346/14.08.2004,ca solicitantul Toderas Cosmin Viorel 
este legat de firma SC Cozmiflor SRL , motiv pentru care proiectul se declara neeligibil . S-au atasat print-screen-uri din RECOM. Precizarile din Declaratia privind 
incadrarea in IMM-uri contravin celor constatate in RECOM. Toderas Cosmin Viorel persoana fizica nu este autonom, ci legat cu SC Cozmiflor 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.” In urma verificarii in RECOM si a precizarilor din Declaratia privind incadrarea in IMM-uri, s-a constatat ca 
persoana fizica Toderas Cosmin Viorel este asociat si in firma SC Cozmiflor SRL cu un procent de 50 % cota de participare la beneficii si pierderi de unde rezulta ca 
solicitantul este legat de firma SC Cozmiflor 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.” Conform Angajamentului ( doc. 14) 
solicitantul se va autoriza ca intreprindere individuala ceea ce inseamna ca va avea o putere de 100% in luarea deciziilor, in SC Cozmiflor SRL aceasta detine 50%. Avand 
in vedere ca SC Cozmiflor SRL are ca activitati autorizate codul CAEN 1610 ( taierea si rindeluirea lemnului), iar activitatea pentru care se solicita finantare prin proiectul 
depus de Toderas Cosmin Viorel persoana fizica este pe codul CAEN 1623( Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii) rezulta, conform Art.4.4, 
alin.4,5 din Legea nr. 346/14.08.2004,ca solicitantul Toderas Cosmin Viorel este legat de firma SC Cozmiflor SRL , motiv pentru care proiectul se declara neeligibil . S-au 
atasat print-screen-uri din RECOM. Precizarile din Declaratia privind incadrarea in IMM-uri contravin celor constatate in RECOM. Toderas Cosmin Viorel persoana fizica nu 
este autonom, ci legat cu SC Cozmiflor 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.” Certificatul de urbanism nu are specificat clar la 
pct. 3- Regimul tehnic daca poate sau nu poate fi utilizat in scopul declarat, dar nu am solicitat clarificari in acest sens, proiectul fiind neeligibil.Din acelasi motiv nu am 
solicitat clarificari in ce priveste Anexa A3 din cererea de finantare"Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului ". Certificatul de urbanism nu are specificat 
clar la pct. 3- Regimul tehnic daca poate sau nu poate fi utilizat in scopul declarat, dar nu am solicitat clarificari in acest sens, proiectul fiind neeligibil.Din acelasi motiv nu 
am solicitat clarificari in ce priveste Anexa A3 din cererea de finantare"Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului ". Solicitantul doreste sa achizitioneze prin 
prezentul proiect un fierastrau cu panglica, un tractor articulat forestier, un buldoexcavator si un sistem de panouri fotovoltaice.In conformitate cu prevederile din Ghidul 
solicitantului si Fisa masurii 312 achizitionarea tractorului articulat forestier si a buldoexcavatorului nu se justifica pentru activitatea corespunzatoare codului CAEN 1623-
Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii. Solicitantul doreste sa achizitioneze prin prezentul proiect un fierastrau cu panglica, un tractor 
articulat forestier, un buldoexcavator si un sistem de panouri fotovoltaice.In conformitate cu prevederile din Ghidul solicitantului si Fisa masurii 312 achizitionarea tractorului 
articulat forestier si a buldoexcavatorului nu se justifica pentru activitatea corespunzatoare codului CAEN 1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru 
constructii. Avan in vedere ca proiectul a fost declarat neeligibil nu am mai solicitat clarificari referitoare la oferte. Avand in vedere ca proiectul a fost declarat neeligibil nu 
am mai solicitat clarificari referitoare la oferte. In urma verificarii in RECOM si a precizarilor din Declaratia privind incadrarea in IMM-uri, s-a constatat ca persoana fizica 
Toderas Cosmin Viorel este asociat si in firma SC Cozmiflor SRL cu un procent de 50 % cota de participare la beneficii si pierderi de unde rezulta ca solicitantul este legat 
de firma SC Cozmiflor 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.” Conform Angajamentului ( doc. 14) solicitantul se va autoriza ca 
intreprindere individuala ceea ce inseamna ca va avea o putere de 100% in luarea deciziilor, in SC Cozmiflor SRL aceasta detine 50%. Avand in vedere ca SC Cozmiflor 
SRL are ca activitati autorizate codul CAEN 1610 ( taierea si rindeluirea lemnului), iar activitatea pentru care se solicita finantare prin proiectul depus de Toderas Cosmin 
Viorel persoana fizica este pe codul CAEN 1623( Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii) rezulta, conform Art.4.4, alin.4,5 din Legea nr. 
346/14 08 2004 ca solicitantul Toderas Cosmin Viorel este legat de firma SC Cozmiflor SRL motiv pentru care proiectul se declara neeligibil S-au atasat print-screen-u

285 312 M 01 12 6 05 00786 2012 9 28 ACHIZITII DE UTILAJE LA 
HOLHOS LARISA-BIANCA

HOLHOS LARISA-
BIANCA BIHOR

Comuna/Oras 
ABRAM Sat 
MARGINE

- - - - - - - - - - 142.000 0 99.400 0 42.600 40.824.286

EG2-Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte comparabile din punct de vedere a caracteristicilor 
tehnice minimale şi subsecţiunilor componente. EG2-Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte 
comparabile din punct de vedere a caracteristicilor tehnice minimale şi subsecţiunilor componente. Nu este trecuta in bugetul indicativ data cursului euro folosit la 
intocmirea bugetului indicativ.In declaratia F este bifat ca nu este platitor de TVA, iar in bugetul indicativ TVA este trecut in coloana cheltuielilor neeligibile. Nu este trecuta 
in bugetul indicativ data cursului euro folosit la intocmirea bugetului indicativ.In declaratia F este bifat ca nu este platitor de TVA, iar in bugetul indicativ TVA este trecut in 
coloana cheltuielilor neeligibile. Nu s-au prezentat oferte pentru bunurile ce se achizitioneaza prin proiect. Nu s-au prezentat oferte pentru bunurile ce se achizitioneaza prin 
proiect. Din extrasul de cont suma pentru dovedirea cofinantarii este depusa de Holohos Teofil, iar terenul pe care va fi amplasata investitia il detine cu contract de comodat 
de la SC AGROING SRL in care asociat unic si administrator este tot Holhos Teofil.In urma verificarii in RECOM s- a constatat ca Hohos Teofil este asociat in SC ENERG
AGROCOMERT SRL. La verificarea in baza de date FEADR s-a constatat ca SC ENERGY AGROCOMERT SRL are proiect cu contract nr. 
C123A011160500008/04.10.2012.Deasemenea SC AGROING SRL si SC ENERGY AGROCOMERT SRL au sediul social la aceeasi adresa unde Holhos Larisa Bianca 
are domiciliul, respectiv in mun. Marghita, str. Nicolae Balcescu, nr 51A, jud. Bihor.In comuna Abram, sat Margine sunt depuse in cadrul sesiuniii M312- 1/12 doua proiecte 
ai beneficiarilor Holhos Larisa Bianca si Gug Alin Roman.Titulurile celor 2 proiecte sunt relativ asemanătoare în sensul că diferă numele solicitantului.Cele doua proiecte au 
fost elaborate de SC Romcom Invest SRL.Ambele proiecte au cod CAEN 4312-lucrari de pregatire a terenului si valorile din bugetele indicative sunt identice-142.000 euro. 
Din extrasul de cont suma pentru dovedirea cofinantarii este depusa de Holohos Teofil, iar terenul pe care va fi amplasata investitia il detine cu contract de comodat de la 
SC AGROING SRL in care asociat unic si administrator este tot Holhos Teofil.In urma verificarii in RECOM s- a constatat ca Hohos Teofil este asociat in SC ENERGY 
AGROCOMERT SRL. La verificarea in baza de date FEADR s-a constatat ca SC ENERGY AGROCOMERT SRL are proiect cu contract nr. 
C123A011160500008/04.10.2012.Deasemenea SC AGROING SRL si SC ENERGY AGROCOMERT SRL au sediul social la aceeasi adresa unde Holhos Larisa Bianca 
are domiciliul, respectiv in mun. Marghita, str. Nicolae Balcescu, nr 51A, jud. Bihor.In comuna Abram, sat Margine sunt depuse in cadrul sesiuniii M312- 1/12 doua proiecte 
ai beneficiarilor Holhos Larisa Bianca si Gug Alin Roman.Titulurile celor 2 proiecte sunt relativ asemanătoare în sensul că diferă numele solicitantului.Cele doua proiecte au 
fost elaborate de SC Romcom Invest SRL.Ambele proiecte au cod CAEN 4312-lucrari de pregatire a terenului si valorile din bugetele indicative sunt identice-142.000 euro. 
EG2-Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte comparabile din punct de vedere a caracteristicilor 
tehnice minimale şi subsecţiunilor componente.Nu este trecuta in bugetul indicativ data cursului euro folosit la intocmirea bugetului indicativ.In declaratia F este bifat ca nu 
este platitor de TVA, iar in bugetul indicativ TVA este trecut in coloana cheltuielilor neeligibile.Din extrasul de cont suma pentru dovedirea cofinantarii este depusa de 
Holohos Teofil, iar terenul pe care va fi amplasata investitia il detine cu contract de comodat de la SC AGROING SRL in care asociat unic si administrator este tot Holhos 
Teofil.In urma verificarii in RECOM s- a constatat ca Hohos Teofil este asociat in SC ENERGY AGROCOMERT SRL. La verificarea in baza de date FEADR s-a constatat 
ca SC ENERGY AGROCOMERT SRL are proiect cu contract nr. C123A011160500008/04.10.2012.Deasemenea SC AGROING SRL si SC ENERGY AGROCOMERT 
SRL au sediul social la aceeasi adresa unde Holhos Larisa Bianca are domiciliul, respectiv in mun. Marghita, str. Nicolae Balcescu, nr 51A, jud. Bihor.In comuna Abram, 
sat Margine sunt depuse in cadrul sesiuniii M312- 1/12 doua proiecte ai beneficiarilor Holhos Larisa Bianca si Gug Alin Roman.Titulurile celor 2 proiecte sunt relativ 
asemanătoare în sensul că diferă numele solicitantului.Cele doua proiecte au fost elaborate de SC Romcom Invest SRL.Titulurile celor 2 proiecte sunt relativ asemanătoare 
în sensul că diferă numele solicitantului.Cele doua proiecte au fost elaborate de SC Romcom Invest SRL.Ambele proiecte au cod CAEN 4312-lucrari de pregatire a 
terenului si valorile din bugetele indicative sunt identice-142.000 euro. EG2-Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu 
prezentarea de oferte comparabile din punct de vedere a caracteristicilor tehnice minimale şi subsecţiunilor componente.Nu este trecuta in bugetul indicativ data cursului 
euro folosit la intocmirea bugetului indicativ.In declaratia F este bifat ca nu este platitor de TVA, iar in bugetul indicativ TVA este trecut in coloana cheltuielilor neeligibile.Din 
extrasul de cont suma pentru dovedirea cofinantarii este depusa de Holohos Teofil, iar terenul pe care va fi amplasata investitia il detine cu contract de comodat de la SC 
AGROING SRL in care asociat unic si administrator este tot Holhos Teofil.In urma verificarii in RECOM s- a constatat ca Hohos Teofil este asociat in SC ENERGY 
AGROCOMERT SRL. La verificarea in baza de date FEADR s-a constatat ca SC ENERGY AGROCOMERT SRL are proiect cu contract nr. 
C123A011160500008/04.10.2012.Deasemenea SC AGROING SRL si SC ENERGY AGROCOMERT SRL au sediul social la aceeasi adresa unde Holhos Larisa Bianca 
are domiciliul, respectiv in mun. Marghita, str. Nicolae Balcescu, nr 51A, jud. Bihor.In comuna Abram, sat Margine sunt depuse in cadrul sesiuniii M312- 1/12 doua proiecte 
ai beneficiarilor Holhos Larisa Bianca si Gug Alin Roman Titulurile celor 2 proiecte sunt relativ asemanătoare în sensul că diferă numele solicitantului Cele doua proiecte

286 312 M 01 12 6 05 00808 2012 9 28

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
PREGATIREA TERENULUI DE 

CATRE IONESCU NICOLAE
IONESCU 
NICOLAE BIHOR Comuna/Oras 

BATAR Sat BATAR - - - - - - - - - - 107.000 0 74.900 0 32.100 40.899.186

EG2 - Mijlocul de transport descris a se achizitiona prin proiect, va fi folosit exclusiv pentru a presta servicii de transport, avand in vedere faptul ca este singura achizitie 
solicitata. Acest mijloc de transport, nu este integrat intr-o activitate de pregatire a terenului desfasurata ca un flux tehnologic unitar, transportul pamantului fiind o activitate 
de servicii transport. In Memoriul Justificativ la pag. 60 din Cererea de Finantare, solicitantul descrie eronat veniturile din exploatare ca fiind venituri din prestari lucrari de 
pregatire a terenului, mijlocul de transport propus a se achizitiona neputand fi incadrat in categoria utilajelor de pregatire terenului - cod CAEN 4312, acesta putand fi folosit 
doar pentru a presta servicii de transport ca si activitate principala, achizitia acestuia fiind cheltuiala neeligibila conform Ghidului Solicitantului M 312. Mijlocul de transport 
descris a se achizitiona prin proiect, va fi folosit exclusiv pentru a presta servicii de transport, avand in vedere faptul ca este singura achizitie solicitata. Acest mijloc de 
transport, nu este integrat intr-o activitate de pregatire a terenului desfasurata ca un flux tehnologic unitar, transportul pamantului fiind o activitate de servicii transport. In 
Memoriul Justificativ la pag. 60 din Cererea de Finantare, solicitantul descrie eronat veniturile din exploatare ca fiind venituri din prestari lucrari de pregatire a terenului, 
mijlocul de transport propus a se achizitiona neputand fi incadrat in categoria utilajelor de pregatire terenului - cod CAEN 4312, acesta putand fi folosit doar pentru a presta 
servicii de transport ca si activitate principala, achizitia acestuia fiind cheltuiala neeligibila conform Ghidului Solicitantului M 312. 3.3 Mijlocul de transport descris a se 
achizitiona prin proiect, va fi folosit exclusiv pentru a presta servicii de transport, avand in vedere faptul ca este singura achizitie solicitata. Acest mijloc de transport, nu este 
integrat intr-o activitate de pregatire a terenului desfasurata ca un flux tehnologic unitar, transportul pamantului fiind o activitate de servicii transport. In Memoriul Justificativ 
la pag. 60 din Cererea de Finantare, solicitantul descrie eronat veniturile din exploatare ca fiind venituri din prestari lucrari de pregatire a terenului, mijlocul de transport 
propus a se achizitiona neputand fi incadrat in categoria utilajelor de pregatire terenului - cod CAEN 4312, acesta putand fi folosit doar pentru a presta servicii de transport 
ca si activitate principala, achizitia acestuia fiind cheltuiala neeligibila conform Ghidului Solicitantului M 312. In urma verificarii in RECOM, solicitantul a fost regasit ca fiind 
asociat in patru societati comerciale, respectiv SC FORCE TREND SRL - 100% (alt cod CAEN decat cel din proiect), SC NEOVOLT SRL - 33,33% (cod CAEN 4312), SC 
RODIMETEA SRL - 52,38% (cod CAEN 4312), SC TUMIK IMPEX SRL - 52,38% (cod CAEN 4312). In Declaratia privind incadrarea in categoria IMM, solicitantul a 
declarat ca este inteprindere autonoma dar din constatarile RECOM a rezultat ca este inteprindere legata prin cele trei participatii ca asociat majoritar. Proiectul este 
neeligibil. Mijlocul de transport descris a se achizitiona prin proiect, va fi folosit exclusiv pentru a presta servicii de transport, avand in vedere faptul ca este singura achizitie 
solicitata. Acest mijloc de transport, nu este integrat intr-o activitate de pregatire a terenului desfasurata ca un flux tehnologic unitar, transportul pamantului fiind o activitate 
de servicii transport. In Memoriul Justificativ la pag. 60 din Cererea de Finantare, solicitantul descrie eronat veniturile din exploatare ca fiind venituri din prestari lucrari de 
pregatire a terenului, mijlocul de transport propus a se achizitiona neputand fi incadrat in categoria utilajelor de pregatire terenului - cod CAEN 4312, acesta putand fi folosit 
doar pentru a presta servicii de transport ca si activitate principala, achizitia acestuia fiind cheltuiala neeligibila conform Ghidului Solicitantului M 312.In urma verificarii in 
RECOM, solicitantul a fost regasit ca fiind asociat in patru societati comerciale, respectiv SC FORCE TREND SRL - 100% (alt cod CAEN decat cel din proiect), SC 
NEOVOLT SRL - 33,33% (cod CAEN 4312), SC RODIMETEA SRL - 52,38% (cod CAEN 4312), SC TUMIK IMPEX SRL - 52,38% (cod CAEN 4312). In Declaratia privind 
incadrarea in categoria IMM, solicitantul a declarat ca este inteprindere autonoma dar din constatarile RECOM a rezultat ca este inteprindere legata prin cele trei participatii 
ca asociat majoritar.
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287 312 M 01 12 6 05 00807 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJE LA 
FASIE ADRIAN FLORIN

FASIE ADRIAN 
FLORIN BIHOR

Comuna/Oras 
TARCAIA Sat 

TARCAIA
- - - - - - - - - - 234.000 0 198.900 0 35.100 41.098.086

In urma verificarii efectuate in serviciul online RECOM al O.N.R.C.s-a constatat ca solicitantul, dl. Fasie Adrian Florin este asociat cu 50% cota de participare la S.C. 
PANTANO S.R.L.. Aceasta societate are ca activitate desfasurata ''Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie’’ cod CAEN 4751 astfel rezulta ca isi desfasoara activitatea 
pe o piata adiacenta.Totodata ''situatia financiara pe anul 2011’’ – nr mediu de salariati este de 18.Avand in vedere cele de mai sus, la punctul 1.1 s-a bifat cu ''NU'' 
deoarece solicitantul nu a declarat corect statutul intrprinderii autonome, partenera sau legata in ''Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici 
si mijlocii'' (Anexa 4.1) si nu se incadreaza in categoria de micro-intreprinderi.S-au atasat la dosarul administrativ Certificatele constatatoare pentru firmele unde solicitantul 
este actionar, majoritar sau cu o cota mai mica de participare.La punctul 1.6: Codul CAEN este 2593-Fabricare articolelor din fire metalice conform descrierii activitatii din 
Memoriul justificativ si conform ''Declaratiei pe propria raspundere a solicitantului ca isi va deschide punct de lucru''; Dintr-o eroare, solicitantul a completat gresit codul 
CAEN la punctul B1.1 din Cererea de finantare - ''Informatii privind solicitantul'' Pentru EG3 - solicitantul nu a depus ''Declaratia pe propria raspundere a solicitantului cu 
privire la neincadrarea in categoria ''firma in dificultate''''; EG6- solicitantul nu a prezentat Extrasul de Carte funciara pentru imobilul pe care il detine conform Contractului de 
comodat nr. 2033/18.09.2012. A prezentat doar Nota de inregistrare la Oficiul de Cadastru Beius. La punctul 4.2 - s-a bifat cu ''da'' deoarece ''serviciile'', se regasesc in 
baza de date preturi, dar nu au fost atasate extrase de catre solicitant si nici nu a depus oferta de pret conforma.S-a printat extras relevant pentru servicii si s-a atasat la 
prezenta fisa. La punctul 4.4 - s-a bifat cu ''nu'' deoarece solicitantul nu a prezentat decat doua oferte conforme pentru bunurile propuse a le achizitiona (una din cele trei 
oferte nu are ''pretul''). In urma verificarii efectuate in serviciul online RECOM al O.N.R.C.s-a constatat ca solicitantul, dl. Fasie Adrian Florin este asociat cu 50% cota de 
participare la S.C. PANTANO S.R.L.. Aceasta societate are ca activitate desfasurata ''Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie’’ cod CAEN 4751 astfel rezulta ca isi 
desfasoara activitatea pe o piata adiacenta.Totodata ''situatia financiara pe anul 2011’’ – nr mediu de salariati este de 18.Avand in vedere cele de mai sus, la punctul 1.1 s-a 
bifat cu ''NU'' deoarece solicitantul nu a declarat corect statutul intrprinderii autonome, partenera sau legata in ''Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii'' (Anexa 4.1) si nu se incadreaza in categoria de micro-intreprinderi.S-au atasat la dosarul administrativ Certificatele constatatoare pentru 
firmele unde solicitantul este actionar, majoritar sau cu o cota mai mica de participare. In urma verificarii efectuate in serviciul online RECOM al O.N.R.C.s-a constatat ca 
solicitantul, dl. Fasie Adrian Florin este asociat cu 50% cota de participare la S.C. PANTANO S.R.L.. Aceasta societate are ca activitate desfasurata ''Comert cu amanuntul 
al articolelor de fierarie’’ cod CAEN 4751 astfel rezulta ca isi desfasoara activitatea pe o piata adiacenta.Totodata ''situatia financiara pe anul 2011’’ – nr mediu de salariati 
este de 18.Avand in vedere cele de mai sus, la punctul 1.1 s-a bifat cu ''NU'' deoarece solicitantul nu a declarat corect statutul intrprinderii autonome, partenera sau legata 
in ''Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii'' (Anexa 4.1) si nu se incadreaza in categoria de micro-intreprinderi.S-au atasat la 
dosarul administrativ Certificatele constatatoare pentru firmele unde solicitantul este actionar, majoritar sau cu o cota mai mica de participare.La punctul 4.4 - s-a bifat cu 
''NU'' deoarece solicitantul nu a prezentat decat doua oferte conforme pentru bunurile propuse a le achizitiona. (una din cele trei oferte nu are ''pretul'')

288 312 M 01 12 6 05 00835 2012 9 28

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
PENTRU ACTIVITATI DE 

TIPARIRE LA SC ARTBIND 
SRL

SC ARTBIND SRL BIHOR
Comuna/Oras 
TOBOLIU Sat 

TOBOLIU
- - - - - - - - - - 107.929 0 91.739 0 16.190 41.189.825

In urma analizarii pct.1.1 din fisa E3.1-Care este statutul solicitantului? am procedat la verificarea Declaraţiei privind incadrarea intreprinderii in categoria 
microintreprinderilor si am constatat ca solicitantul a bifat la Cap.I, pct. II ca este ”Intreprindere autonoma”. Dupa verificarea solicitantului prin serviciul online RECOM al 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online am constatat că solicitantul nu a declarat corect statutul 
intreprinderii, in sprijinul acestei declaratii va precizez urmatoarele: -domnul Lup Cosmin asociat unic la SC Artbind SRL are calitatea de asociat cu o cota de participare la 
beneficii si pierderi de 95,24% la SC Apertura SRL si in acelasi timp se regaseste si la agentul economic Lup Cosmin Persoana Fizica Autorizata. Activitatea principala 
pentru cei 2 agenti economici conform codificarii(Ordin 337/2007)Rev. CAEN(2) este 7420-Activitati fotografice.Avand in vedere ca solicitantul nu a declarat corect statutul 
intreprinderii, aceasta fiind ”Intreprindere legata” si ca acesti agenti economici isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceesi piata relevanta ori pe piete 
adiacente declar proiectul neeligibil. Solicitantul nu respecta pct.3 din Declaratia pe propria raspundere a solicitantului referitoare la faptul ca toate informatiile din prezenta 
cerere de finantare si din documentele anexate sunt corecte si ca atare isi asuma prevederile pct. 8 din aceiasi declaratie. A creat conditii artificiale in sensul ca 
reprezentantul legal are calitatea de asociat/actionar majoritar la mai multi agenti economici nespecificand corect in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria 
microintreprinderilor tipul intreprinderii. In urma analizarii pct.1.1 din fisa E3.1-Care este statutul solicitantului? am procedat la verificarea Declaraţiei privind incadrarea 
intreprinderii in categoria microintreprinderilor si am constatat ca solicitantul a bifat la Cap.I, pct. II ca este ”Intreprindere autonoma”. Dupa verificarea solicitantului prin 
serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online am constatat că solicitantul nu a 
declarat corect statutul intreprinderii, in sprijinul acestei declaratii va precizez urmatoarele: -domnul Lup Cosmin asociat unic la SC Artbind SRL are calitatea de asociat cu
cota de participare la beneficii si pierderi de 95,24% la SC Apertura SRL si in acelasi timp se regaseste si la agentul economic Lup Cosmin Persoana Fizica Autorizata. 
Activitatea principala pentru cei 2 agenti economici conform codificarii(Ordin 337/2007)Rev. CAEN(2) este 7420-Activitati fotografice.Avand in vedere ca solicitantul nu a 
declarat corect statutul intreprinderii, aceasta fiind ”Intreprindere legata” si ca acesti agenti economici isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceesi piata 
relevanta ori pe piete adiacente declar proiectul neeligibil. Solicitantul nu respecta pct.3 din Declaratia pe propria raspundere a solicitantului referitoare la faptul ca toate 
informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate sunt corecte si ca atare isi asuma prevederile pct. 8 din aceiasi declaratie.

289 312 C 01 12 6 05 00791 2012 9 28 INFIINTARE UNITATE 
PRODUCTIE MOBILA SC REMOB SRL BIHOR

Comuna/Oras 
NOJORID Sat 

LIVADA DE BIHOR
- - - - - - - - - - 223.489 25.196 189.965 0 33.524 41.379.790

Proiectul se declara neeligibil pentru neindeplinirea criteriului EG1, EG2, si EG6, astfel :1. EG 1-Microintreprinderile, atat cele existente cat si cele nou-infiintate trebuie sa 
fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural. La acest criteriu se verifica existenta documentelor de proprietate a terenului pe care se 
propune investitia. Constatam ca la dosar nu se afla documentul privind proprietatea asupra terenului (contract de vanzare-cumparare) si numai extrasul de carte funciara. 
Acest document trebuia obligatoriu sa fie depus la dosarul cererii de finantare iar procedura si Ghidul solicitantului nu permit solicitarea de documente privind terenul aferent 
investitiei prin urmare criteriul se considera neindeplinit.1. Criteriul EG 2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei.Studiul de fezabilitate nu demonstreaza 
viabilitatea investitiei, descrierile si mentiunile din cuprinsul acesteia fiind generalitati si nu adaptate proiectului propus. Astfel in cuprinsul Studiului de fezabilitate nu se face 
nicio mentiune asupra produselor care se vor realiza, mentionandu-se generic «productie de mobilier» . Nu se aduc precizari asupra tipului de materie prima utilizata, a 
cantitatilor necesare, a pretului materiei prime, a costurilor de transport s.a. La cap.2.5 - Piata de aprovizionare/desfacere se mentioneaza ca materiile prime si 
consumabilele, reprezentand 77% din valoarea totala, se vor achizitiona din China (pag.34). Achizitia de materie prima din China presupune costuri foarte mari de transport 
despre care nu se face nicio calculatie sau precizare.Nu se face nicio corelare a capacitatii de productie zilnica, lunara sau anuala si cantitatile de materie prima 
achizitionate si prelucrate si nu exista nicio prezentare a liniei de productie sau a utilajelor componente astfel cum se solicita prin structura cadru a SF ului, anexa la Ghidul 
solicitantului. In anexa B1-Prognoza veniturilor- regasim ca produse ale fabricii de mobila numai doua obiecte, respectiv «cuier» si «usa dulap». Conform acestei anexe, se 
vor produce intre 12.000 buc de cuiere in anul 1 si 14.038 buc. in anul 5, la un prêt de 15 lei/bucata si 24.000 buc. usi dulap in anul 1 pana la 28.077 buc in anul 5, la un 
prêt de 35 lei/buc. Consideram ca usile de dulap preconizate a se realiza nu sunt obiecte de mobilier ci componente ale unor obiecte de mobilier si nu se pot vinde ca atare 
deci nu se pot realiza veniturile prognozate. La capitolul cheltuieli nu au fost date niciun fel de detalii.In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile care au stat la baza 
realizarii previzionarii (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul-extras din Ghid). Conform specificatiilor din Ghid se mentioneaza ca acestea se 
vor detalia astfel (citat): - urmariti corelarea informatiilor furnizate aici cu cele mentionate in celelalte sectiuni ale studiului ;- corelarea dintre cheltuielile previzionate, gradul 
de utilizarea a capacitatii de productie si precontracte/contracte de cumparare incheiate/in curs de a fi incheiate ;- modul in care au fost previzionate fiecare categorie de 
cheltuiala ;- orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea cheltuielilor si au influenta relevanta ;In cazul proiectului nu se face nicio 
detaliere a cheltuielilor si nu avem ce verifica, analiza sau compara deci nu se poate intocmi matricea de verificare a viabilitatii economice a proiectului, intreaga strategie de 
piata si sectiunea economica fiind realizate pe baza unor date nesustenabile si nejustificate economic. Nu a fost anexat Studiul geotehnic asupra terenului pe care se va 
ridica constructia.Fata de cele prezentate mai sus criteriul EG2 se considera neindeplinit. 3. Criteriul EG 6- Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra 
terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de minim 10 ani. Criteriul este neindeplinit, la dosar nefiind anexate documentele 
privind proprietatea asupra terenului (vezi mentiunile de la EG1).Proisctul fiind neeligibil nu se continua evaluarea. Criteriul EG 2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze 
viabilitatea investitiei.Studiul de fezabilitate nu demonstreaza viabilitatea investitiei, descrierile si mentiunile din cuprinsul acesteia fiind generalitati si nu adaptate proiectului 
propus. Astfel in cuprinsul Studiului de fezabilitate nu se face nicio mentiune asupra produselor care se vor realiza, mentionandu-se generic «productie de mobilier» . Nu se 
aduc precizari asupra tipului de materie prima utilizata, a cantitatilor necesare, a pretului materiei prime, a costurilor de transport s.a. La cap.2.5 - Piata de 
aprovizionare/desfacere se mentioneaza ca materiile prime si consumabilele, reprezentand 77% din valoarea totala, se vor achizitiona din China (pag.34). Achizitia de 
materie prima din China presupune costuri foarte mari de transport despre care nu se face nicio calculatie sau precizare.Nu se face nicio corelare a capacitatii de productie 
zilnica, lunara sau anuala si cantitatile de materie prima achizitionate si prelucrate si nu exista nicio prezentare a liniei de productie sau a utilajelor componente astfel cum
solicita prin structura cadru a SF ului, anexa la Ghidul solicitantului. In anexa B1-Prognoza veniturilor- regasim ca produse ale fabricii de mobila numai doua obiecte, 
respectiv «cuier» si «usa dulap». Conform acestei anexe, se vor produce intre 12.000 buc de cuiere in anul 1 si 14.038 buc. in anul 5, la un prêt de 15 lei/bucata si 24.000 
buc. usi dulap in anul 1 pana la 28.077 buc in anul 5, la un prêt de 35 lei/buc. Consideram ca usile de dulap preconizate a se realiza nu sunt obiecte de mobilier ci 
componente ale unor obiecte de mobilier si nu se pot vinde ca atare deci nu se pot realiza veniturile prognozate. La capitolul cheltuieli nu au fost date niciun fel de detalii.In 
cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile care au stat la baza realizarii previzionarii (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul-extras din 
Ghid). Conform specificatiilor din Ghid se mentioneaza ca acestea se vor detalia astfel (citat): - urmariti corelarea informatiilor furnizate aici cu cele mentionate in celelalte 
sectiuni ale studiului ;- corelarea dintre cheltuielile previzionate, gradul de utilizarea a capacitatii de productie si precontracte/contracte de cumparare incheiate/in curs de a
incheiate ;- modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala ;- orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea 
cheltuielilor si au influenta relevanta ;In cazul proiectului nu se face nicio detaliere a cheltuielilor si nu avem ce verifica analiza sau compara deci nu se poate intoc
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290 312 C 01 12 6 05 00777 2012 9 28
INFIINTARE UNITATE DE 

PRODUCTIE TAMPLARIE DE 
LEMN

SC ECO WOOD 
LAND SRL BIHOR Comuna/Oras 

GEPIU Sat GEPIU - - - - - - - - - - 235.078 25.700 199.816 0 35.262 41.579.606

Pct 1.2- Solicitantul nu si-a insusit punctele din Declaratia F din Cererea de finantare – deoarece nu este semnata si stampilata,desi fisa E 2.1 la partea II – pct 10 are bifa 
la DA – Conform procedurii de verificare a fisei E3.1 –Cererea de finantare este declarata neeligibila. Pct 1.2- Solicitantul nu si-a insusit punctele din Declaratia F din 
Cererea de finantare – deoarece nu este semnata si stampilata,desi fisa E 2.1 la partea II – pct 10 are bifa la DA – Conform procedurii de verificare a fisei E3.1 –Cererea de 
finantare este declarata neeligibila. Observaţii CRPDRP 1 IASI – Proiectul nu este legat si nu este sigilat;La fisa E2.1- Nu este atasat extras din baza de date. Declaratia 
F(pag.24 ) din cererea de finantare nu este semnata si stampilata.Pct 1.2- Solicitantul nu si-a insusit punctele din Declaratia F din Cererea de finantare – deoarece nu este 
semnata si stampilata,desi fisa E 2.1 la partea II – pct 10 are bifa la DA – Conform procedurii de verificare a fisei E3.1 –Cererea de finantare este declarata neeligibila. 
EG1;EG5;EG6; -Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din documentul DSP – Bihor .Proiectul nu este semnat si stampilat conform procedurii – 
dreapta – sus. Extrasul CF mentioneaza ca parcela pe care urmeaza a se realiza investita provine dintr-o suprafata care a fost lotizata si cedata cu drept de superficie la mai 
multi beneficiari ai masurii M312 ; deci acelasi amplasament se regaseste la doua sau mai multe proiecte.EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este 
prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create. Observaţii CRPDRP 1 IASI – Proiectul nu este legat si nu este 
sigilat;La fisa E2.1- Nu este atasat extras din baza de date. Declaratia F(pag.24 ) din cererea de finantare nu este semnata si stampilata.Pct 1.2- Solicitantul nu si-a insusit 
punctele din Declaratia F din Cererea de finantare – deoarece nu este semnata si stampilata,desi fisa E 2.1 la partea II – pct 10 are bifa la DA – Conform procedurii de 
verificare a fisei E3.1 –Cererea de finantare este declarata neeligibila. EG1;EG5;EG6; -Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din documentul DSP 
– Bihor .Proiectul nu este semnat si stampilat conform procedurii – dreapta – sus. Extrasul CF mentioneaza ca parcela pe care urmeaza a se realiza investita provine dintr-o 
suprafata care a fost lotizata si cedata cu drept de superficie la mai multi beneficiari ai masurii M312 ; deci acelasi amplasament se regaseste la doua sau mai multe 
proiecte.EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create 
EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create. EG2 – n
se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create. S-a atasat extrasul 
din baza de date privind consultanta. -a atasat extrasul din baza de date privind consultanta Acelasi amplasament se regaseste la doua sau mai multe proiecte. Acelaşi 
consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte . Acelasi amplasament se regaseste la doua sau mai multe proiecte. Acelaşi consultant al proiectului 
se regăseşte la două sau mai multe proiecte Observaţii CRPDRP 1 IASI – Proiectul nu este legat si nu este sigilat;La fisa E2.1- Nu este atasat extras din baza de date. 
Declaratia F(pag.24 ) din cererea de finantare nu este semnata si stampilata.Pct 1.2- Solicitantul nu si-a insusit punctele din Declaratia F din Cererea de finantare – 
deoarece nu este semnata si stampilata,desi fisa E 2.1 la partea II – pct 10 are bifa la DA – Conform procedurii de verificare a fisei E3.1 –Cererea de finantare este declar
neeligibila. EG1;EG5;EG6; -Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din documentul DSP – Bihor .Proiectul nu este semnat si stampilat conform 
procedurii – dreapta – sus. Extrasul CF mentioneaza ca parcela pe care urmeaza a se realiza investita provine dintr-o suprafata care a fost lotizata si cedata cu drept de 
superficie la mai multi beneficiari ai masurii M312, deci acelasi amplasament se regaseste la doua sau mai multe proiecte.EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei 
deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create. Observaţii CRPDRP 1 IASI – Proiectul nu este leg
si nu este sigilat;La fisa E2.1- Nu este atasat extras din baza de date. Declaratia F(pag.24 ) din cererea de finantare nu este semnata si stampilata.Pct 1.2- Solicitantul nu si-
a insusit punctele din Declaratia F din Cererea de finantare – deoarece nu este semnata si stampilata,desi fisa E 2.1 la partea II – pct 10 are bifa la DA – Conform procedu
de verificare a fisei E3.1 –Cererea de finantare este declarata neeligibila. EG1;EG5;EG6; -Titlul proiectului din Cererea de finantare nu corespunde cu cel din documentul 
DSP – Bihor .Proiectul nu este semnat si stampilat conform procedurii – dreapta – sus. Extrasul CF mentioneaza ca parcela pe care urmeaza a se realiza investita provine 
dintr-o suprafata care a fost lotizata si cedata cu drept de superficie la mai multi beneficiari ai masurii M312 ; deci acelasi amplasament se regaseste la doua sau mai multe 
proiecte.EG2 – nu se asigura viabilitatea investitiei deoarece nu este prezentat calculul productivitatii in functie de fluxul tehnologic propus si locurile de munca nou create.

291 312 M 01 12 6 05 00804 2012 9 28

ACHIZITIE DE UTILAJE 
AGRICOLE PENTRU 

PRESTARI SERVICII IN 
COMUNA ROSIORI, SAT 

ROSIORI, JUDEŢUL BIHOR

KELEMEN IRMA-
ILDIKO BIHOR

Comuna/Oras 
ROSIORI Sat 

ROSIORI
- - - - - - - - - - 71.400 0 49.980 0 21.420 41.629.586

La verificarea in portal ONRC-Serviciul Recom, solicitanta Kelemen Irma-Ildiko CNP:2760608054654 este inregistrata ca si Persoana Fizica Autorizata, cod unic de 
inregistrare:26031205 atribuit in data de 28.09.2009.In concluzie solicitanta nu a declarat corect statutul de microintreprindere, proiectul fiind neeligibil. Proiectul fiind 
declarat neeligibil, solicitantul ne se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili, nu se intocmesc bugetul, planul financiar si matricea de verificare a viabilitatii.

292 312 C 01 12 6 05 00781 2012 9 28
INFIINTARE UNITATE DE 

PRODUCTIE LA SC 
TERASANTO INVEST SRL

SC TERASANTO 
INVEST SRL BIHOR Comuna/Oras 

CHISLAZ Sat MISCA - - - - - - - - - - 235.000 21.000 199.750 0 35.250 41.829.336

Proiectul se declara neeligibil pentru neindeplinirea criteriului EG2 si creerea de conditii artificiale, astfel :1. Criteriul EG 2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea 
investitiei.Studiul de fezabilitate nu demonstreaza viabilitatea investitiei, descrierile si mentiunile din cuprinsul acesteia fiind generalitati si nu adaptate proiectului propus. 
Astfel nu se aduc precizari asupra tipului de materie prima utilizata, a cantitatilor necesare, a pretului materiei prime, a costurilor de transport, facandu-se numai mentiunea 
ca aceasta se va achizitiona de la firme producatoare de cherestea si mobila din zona. Nu se poate face nicio corelare a capacitatii de productie zilnica, lunara sau anuala si 
cantitatile de materie prima achizitionate si prelucrate si nu exista nicio prezentare a instalatiei de producere peleti. Nu se poate intocmi matricea de verificare a viabilitatii 
economice a proiectului deoarece Anexele B nu au fost completate conform precizarilor din structura cadru a SF ului, atasat la Ghidul solicitatntului. In cadrul acestei 
sectiuni se detaliaza prezumtiile care au stat la baza realizarii previzionarii (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul-extras din Ghid). In cazul 
acestui proiect cheltuielile au fost estimate ca procente din pretul de vanzare, ceea ce contravine specificatiilor din Ghid unde se mentioneaza ca acestea se vor detalia 
astfel (citat): - urmariti corelarea informatiilor furnizate aici cu cele mentionate in celelalte sectiuni ale studiului ;- corelarea dintre cheltuielile previzionate, gradul de utilizarea 
a capacitatii de productie si precontracte/contracte de cumparare incheiate/in curs de a fi incheiate ;- modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala ;- 
orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea cheltuielilor si au influenta relevanta ;In cazul proiectului nu se face nicio detaliere a 
cheltuielilor si nu avem ce verifica, analiza sau compara deci nu se poate intocmi matricea de verificare a viabilitatii economice a proiectului. Devizul general si Bugetul 
proiectului au fost intocmite inscriindu-se valori rotunde in capitolele de cheltuiele ca de exemplu 19.000 euro utilaje cu montaj sau 100.000 euro utilaje si echipamente fara 
montaj, fara a avea la baza oferte de pret de la furnizori, la cererea de finatare nefiind atasta nicio oferta. In aceasta situatie nu se pot valida Devizul general si Bugetul 
proiectului.Nu a fost anexat Studiul geotehnic asupra terenului pe care se va ridica constructia. Problemele mentionate nu se pot rezolva prin solicitarea de informatii 
suplimentare, raspunsul la acestea conducand la intocmirea unui alt studiu de fezabilitate. Fata de cele prezentate mai sus criteriul EG2 se considera neindeplinit. Nu se 
poate completa matricea neavand date in SF. Devizele si Bugetul au fost intocmite fara a avea atasate oferte de pret pentru bunuri si servicii. Nu au fost atasate oferte 
pentru bunuri si servicii. Nu s-a intocmit plan financiar proiectul fiind neeligibil. 2. Conditii artificiale:Conform extrasului de cont aflat in dosarul CF al solicitantului, rezulta ca 
firma DAEWODA INVEST SRL a virat in data de 27.09.2012 in contul solicitantului suma de 159.930 ron, reprezentand imprumut cf. Ctr.3/26.09.2012. Verificand in 
RECOM, constatam ca aceasta firma are CUI 30589170 si a fost atribuit la 27.08.2012 iar solicitantul are CUI 30589162 atribuit tot la 27.08.2012. Ambele firme au sediul 
social in sat Biharia, com. Biharia jud. Bihor, pe strazi diferite.Conform docmentului 16, se constata ca si SC DAEWODA INVEST SRL a depus la OJ Bihor, proiectul nr. 
F312C011260500787, iar obiectivul este sa infiinteze o unitate de productie peleti in sat Misca, com.Chislaz, identica cu cea propusa de solicitantul SC TERASANTO 
INVEST SRL. Din SPCDR se constata ca cele doua proiecte sunt intocmite de acelasi consultant, respectiv SC ROMCOM INVEST SRL iar studiile de fezabilitate sunt 
absolut identice, pana la ultima virgula. Cele doua societati, detin terenurile pentru investitiile propuse prin contracte de constituire a dreptului de superficie, fiind preluate de 
la SC ROMKID PLUS SRL. Contractele de superficie au fost incheiate in aceeasi zi, respectiv la 21.09.2012, al acelasi notar public.Terenul detinut de TERASANTO se afla 
in loc. Misca, avand nr. cadastral 50764 iar terenul detinut de DAEWODA se afla in aceeasi localitate si are nr. cadastral 50765 fiind deci terenuri alaturate. In ambele 
contracte exista mentiunea „Constituirea dreptului real de superficie se face cu titlu gratuit ”.Conform Certificatului constatator din RECOM, SC ROMKID PLUS SRL 
desfasoara activitati in loc. Misca, codul CAEN fiind 4312-Lucrari de pregatire a terenului. De asemenea, verificand in baza de date APDRP, constatam ca SC ROMKID 
PLUS SRL are un proiect cu nr.F312M011060500151 cu denumirea de Achizitie de utilaje si echipamente la SC Romkid Plus SRL din localitatea Misca, jud.Bihor, 
proiectul fiind contractat.Recapituland cele de mai sus, constatam:-SC ROMKID PLUS SRL, cu sediul in sat Misca, com.Chislaz preda cu titlu gratuit catre doua societati, 
respectiv SC TERASANTO INVEST SRL si SC DAEWODA INVEST SRL, ambele avand sediile in com. Biharia, sat Biharia, infiintate in aceeasi zi, doua terenuri situate 
alaturat in sat Misca, pentru doua investitii prin FEADR.-Investitiile propuse sunt identice, respectiv unitate de productie peleti. Studiile de fezabilitate sunt identice, 
schimbate fiind numai numele solicitantilor si sunt intocmite de acelasi consultant. -Suma de 159.930 lei conform extrasului de cont privind cofinantarea SC TERASANTO 
INVEST provine dintr-un contract de imprumut de la DAEWODA INVEST.-SC ROMKID PLUS SRL a beneficiat de un contract pe masura 312 pentru achizitii de utilaje si 
echipamente.Fata de cele aratate mai sus se poate concluziona ca SC ROMKID PLUS SRL a inlesnit celor doua societati nou infiintate, prin acordarea cu titlu gratuit a 
doua terenuri, creerea de avantaje pentru depunerea de proiecte, ambele la limita maxima de finantare nerambursabila de 200.000 euro (199.750 euro pe fiecare proiect). 
Intre cei doi solicitanti de fonduri sunt si legaturi financiare, in sensul ca solicitantul a fost imprumutat cu bani pentru a dovedi cofinantarea. Firma ROMKID PLUS SRL nu 
mai putea beneficia de ajutor pe masura 312, avand deja un proiect contractat. Consideram prin urmare ca s-a incercat creerea de conditii artificiale pentru obtinerea de 
fonduri nerambursabile prin FEADR masura 312 Observatii neeligibilitate SC TERASANTO INVEST SRL:Proiectul se declara neeligibil pentru neindeplinirea criteriulu

Page 84 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

293 312 M 01 12 6 05 00783 2012 9 28
"FABRICA DE MOBILA SI 

OBIECTE MESTESUGARESTI 
DIN LEMN"

S.C. CLASIC 
OPTISTAR S.R.L. BIHOR Comuna/Oras FINIS 

Sat IOANIS - - - - - - - - - - 232.350 0 197.497 0 34.853 42.026.833

Prin prezentul proiect solicitantul isi propune ca si activitate productia de mobilier de bucatarie din PAL si lemn precum si obiecte mestesugaresti conform pct. 4 din cererea 
de finantare-Descrierea succinta a proiectului si pct. B1.1-Date privind solicitantul, Cod CAEN 3102 cod pe care solicitantul nu il are inscris in Certificatul constatator. In 
cadrul Memoriului justificativ la cap. Capacitati de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei solicitantul afirma ca va produce 300 cabinete, 500 mc. prisme 
cherestea si 400 mc. rigle cherestea, acste produse neputand fi incadrate in categoria mobilierului de bucatarie sau a obiectelor mestesugaresti cod CAEN 3102 si nici in 
codul CAEN 1623" Fabircarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii" care constituie obiectul principal de activitate al solicitantului conform 
certificatului. constatator. Conform clasificarii activitatilor economice nationale CAEN Revizuit 2 cod CAEN 1623 " Fabircarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, 
pentru constructii" exclude fabricare dulapurilor de bucatarie. Fabricarea de cabinete se regasesta incadrata la codul CAEN 3101"Fabricarea de mobila pentru birouri si 
magazine" cod pe care de asemenea solicitantul nu il are inregistrat in Certificatul constatator.Conform manualelor de proceduri in vigoare "expertul verifica daca codul 
CAEN al solicitantului din cererea de finantare este menţionat in documentul 11.1,.12.2 (ca activitate principală sau secundară) şi corespunde activitatii pentru care solicita 
finantarea, prezentata in studiul de fezabilitate/memoriu justificativ . Aceasta trebuie să fie inclus în lista cu codul CAEN al activităţilor finantate prin masura 312 (Anexa 9 
din Ghidul solicitantului). Daca DA, proiectul este eligibil. Solicitantul nu are codul CAEN din cererea de finantare menţionat in documentul 11.1. ca activitate principală sau 
secundară. Prin prezentul proiect solicitantul isi propune ca si activitate productia de mobilier de bucatarie din PAL si lemn precum si obiecte mestesugaresti conform pct. 4 
din cererea de finantare-Descrierea succinta a proiectului si pct. B1.1-Date privind solicitantul, Cod CAEN 3102 cod pe care solicitantul nu il are inscris in Certificatul 
constatator. In cadrul Memoriului justificativ la cap. Capacitati de productie propuse a se realiza la finalizarea investitiei solicitantul afirma ca va produce 300 cabinete, 500 
mc. prisme cherestea si 400 mc. rigle cherestea, acste produse neputand fi incadrate in categoria mobilierului de bucatarie sau a obiectelor mestesugaresti cod CAEN 310
si nici in codul CAEN 1623" Fabircarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii" care constituie obiectul principal de activitate al solicitantului conform 
certificatului. constatator. Conform clasificarii activitatilor economice nationale CAEN Revizuit 2 cod CAEN 1623 " Fabircarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, 
pentru constructii" exclude fabricare dulapurilor de bucatarie. Fabricarea de cabinete se regasesta incadrata la codul CAEN 3101"Fabricarea de mobila pentru birouri si 
magazine" cod pe care de asemenea solicitantul nu il are inregistrat in Certificatul constatator.Conform manualelor de proceduri in vigoare "expertul verifica daca codul 
CAEN al solicitantului din cererea de finantare este menţionat in documentul 11.1,.12.2 (ca activitate principală sau secundară) şi corespunde activitatii pentru care solicita 
finantarea, prezentata in studiul de fezabilitate/memoriu justificativ . Aceasta trebuie să fie inclus în lista cu codul CAEN al activităţilor finantate prin masura 312 (Anexa 9 
din Ghidul solicitantului). Daca DA, proiectul este eligibil. Solicitantul nu are codul CAEN din cererea de finantare menţionat in documentul 11.1. ca activitate principală sau 
secundară. Pe amplasamentul destinat investitiei la momentul vizitei in teren exista o hala construita din panouri metalice a carei amplasare este diferita de C3 din schita 
cadastrala drept pentru care la vizita in teren solicitantul a prezentat o schita cu amplasarea halei C3. Solicitantul afirma ca de la momentul depunerii cererii de finantare si 
pana la momentul efectuarii vizitei in teren locatorul a luat decizia reconstruirii acestei hale asigurandu-se ca noua cladire poate sa indeplineasca obligatiile asumate prin 
contract. Solicitantul nu prezinta documente pentru noua cladire( autorizatie de construire,expertiza tehnica, notare in CF ). Pe amplasamentul destinat investitiei la 
momentul vizitei in teren exista o hala construita din panouri metalice a carei amplasare este diferita de C3 din schita cadastrala drept pentru care la vizita in teren 
solicitantul a prezentat o schita cu amplasarea halei C3. Solicitantul afirma ca de la momentul depunerii cererii de finantare si pana la momentul efectuarii vizitei in teren 
locatorul a luat decizia reconstruirii acestei hale asigurandu-se ca noua cladire poate sa indeplineasca obligatiile asumate prin contract. Solicitantul nu prezinta documente 
pentru noua cladire( autorizatie de construire,expertiza tehnica, notare in CF ). Nu s-au solicitat clarificari in privinta ofertelor avand in vedere ca proiectul este neeligibil. N
au solicitat clarificari in privinta ofertelor avand in vedere ca proiectul este neeligibil. Valoarea FEADR este trecuta gresit dar nu am mai solicitat clarificari avand in vedere 
proiectul este neeligibil. Valoarea FEADR este trecuta gresit dar nu am mai solicitat clarificari avand in vedere ca proiectul este neeligibil.

294 312 C 01 12 6 05 00774 2012 9 28
INFIINTARE UNITATE DE 

PRODUCTIE TAMPLARIE DE 
LEMN

SC COMPLEX 
DAVIDOF SRL BIHOR Comuna/Oras 

GEPIU Sat GEPIU - - - - - - - - - - 235.078 25.700 199.816 0 35.262 42.226.649

EG 2- s-a bifat NU deoarece beneficiarul nu respecta criteriile din Anexa B9 "Rata rezultatului din exploatare (rRe)-trebuie sa fie minim 10%" conform in cererea de finantare 
in anul 2 este 8.81%. Aceasta valoare este mai mica decat 10% si prin urmare nu respecta criteriul. Deoarece nu respecta criteriul EG2 proiectul este declarat 
NEELIGIBIL.EG 1- s-a bifat NU deoarece studiul de fezabilitate nu este completat in totalitate. Solicitantul nu a completat punctul 6 din studiul de fezabilitate "Finantarea 
Investitiei" si nu a completat partea scrisa pentru Cap. III Proiectii financiare si indicatori financiari Anexele B, in case se precizeaza modalitatea prin care au fost inregistrate 
veniturile si cheltuielile in Anexele B1-B9. Conform procedurii solicitantul trebuie sa respecte si sa completeze toate capitolele sin studiul de fezabilitate. S-a bifat NU 
deoarece beneficiarul nu respecta criteriul din Anexa B9 "Rata rezultatului din exploatare (rRe)-trebuie sa fie minim 10%" in anul 2 scade sub 10% mai exact "8.81%" prin 
urmare acest criteriu nu este repectat si proiectul este declarat NEELIGIBIL. Sunt neconcordante intre bugetul indicativ si devizele Anexa A2 pe coloana pentu FEADR si 
PERE, cat si pe coloana neeligibil. Beneficiarul a intodus intreaga valoare de racordare pe eligibil avand in vedere faptul ca in studiul de fezabilitate este mentionat faptul ca 
racordarea la enerigie electrica si apa se va face de la o distanta de 128 m din punctul de racord si limita proprietatii. Conform Ghidului Solicitantului aceste cheltuieli sunt 
neeligibile. *EG 2- s-a bifat NU deoarece beneficiarul nu respecta criteriile din Anexa B9 "Rata rezultatului din exploatare (rRe)-trebuie sa fie minim 10%" conform in cererea 
de finantare in anul 2 este 8.81%. Aceasta valoare este mai mica decat 10% si prin urmare nu respecta criteriul. Deoarece nu respecta criteriul EG2 proiectul este declarat 
NEELIGIBIL.*EG 1- s-a bifat NU deoarece studiul de fezabilitate nu este completat in totalitate. Solicitantul nu a completat punctul 6 din studiul de fezabilitate "Finantarea 
Investitiei" si nu a completat partea scrisa pentru Cap. III Proiectii financiare si indicatori financiari Anexele B, in case se precizeaza modalitatea prin care au fost inregistrate 
veniturile si cheltuielile in Anexele B1-B9. Conform procedurii solicitantul trebuie sa respecte si sa completeze toate capitolele sin studiul de fezabilitate.*S-a bifat NU 
deoarece beneficiarul nu respecta criteriul din Anexa B9 "Rata rezultatului din exploatare (rRe)-trebuie sa fie minim 10%" in anul 2 scade sub 10% mai exact "8.81%" prin 
urmare acest criteriu nu este repectat si proiectul este declarat NEELIGIBIL.*Sunt neconcordante intre bugetul indicativ si devizele Anexa A2 pe coloana pentu FEADR si 
PERE, cat si pe coloana neeligibil. Beneficiarul a intodus intreaga valoare de racordare pe eligibil avand in vedere faptul ca in studiul de fezabilitate este mentionat faptul ca 
racordarea la enerigie electrica si apa se va face de la o distanta de 128 m din punctul de racord si limita proprietatii. Conform Ghidului Solicitantului aceste cheltuieli sunt 
neeligibile.

295 312 M 01 12 6 05 00780 2012 9 28
ACHIZITIE DE UTILAJE DE 
CATRE UNGUR TEODORA-

LAVINIA

UNGUR 
TEODORA 
LAVINIA

BIHOR
Comuna/Oras 
BRATCA Sat 

BRATCA
- - - - - - - - - - 136.090 0 95.263 0 40.827 42.321.912

EG2 - In Memoriul Justificativ, solicitantul nu a demonstrat viabilitatea investitiei. Utilajele propuse a se achizitiona prin proiect, mentionate in Memoriul Justificativ pag. 4 
(pag.23 din Cererea de Finantare) nu sunt eligibile deoarece activitatile/lucrarile descrise a se executa apartin unui alt cod CAEN, respectiv lucrari pentru infrastructura 
rutiera cod CAEN 4211, fiind lucrari de gen civil, cat si achizitia unui vehicul pentru transport marca IVECO fara a fi justificata necesitatea achizitionarii acestuia, acesta fiin
format din cap tractor+remorca (mijloc de transport folosit pentru transport de marfuri si efectuarea de servicii de transport catre terti). In Memoriul Justificativ, solicitantul nu 
a demonstrat viabilitatea investitiei. Utilajele propuse a se achizitiona prin proiect, mentionate in Memoriul Justificativ pag. 4 (pag.23 din Cererea de Finantare) nu sunt 
eligibile deoarece activitatile/lucrarile descrise a se executa apartin unui alt cod CAEN, respectiv lucrari pentru infrastructura rutiera cod CAEN 4211, fiind lucrari de gen 
civil, cat si achizitia unui vehicul pentru transport marca IVECO fara a fi justificata necesitatea achizitionarii acestuia, acesta fiind format din cap tractor+remorca (mijloc de 
transport folosit pentru transport de marfuri si efectuarea de servicii de transport catre terti). 3.3 In Memoriul Justificativ, solicitantul nu a demonstrat viabilitatea investitiei. 
Utilajele propuse a se achizitiona prin proiect, mentionate in Memoriul Justificativ pag. 4 (pag.23 din Cererea de Finantare) nu sunt eligibile deoarece activitatile/lucrarile 
descrise a se executa apartin unui alt cod CAEN, respectiv lucrari pentru infrastructura rutiera cod CAEN 4211, fiind lucrari de gen civil, cat si achizitia unui vehicul pentru 
transport marca IVECO fara a fi justificata necesitatea achizitionarii acestuia, acesta fiind format din cap tractor+remorca (mijloc de transport folosit pentru transport de 
marfuri si efectuarea de servicii de transport catre terti). In Memoriul Justificativ, solicitantul nu a demonstrat viabilitatea investitiei. Utilajele propuse a se achizitiona prin 
proiect, mentionate in Memoriul Justificativ pag. 4 (pag.23 din Cererea de Finantare) nu sunt eligibile deoarece activitatile/lucrarile descrise a se executa apartin unui alt cod 
CAEN, respectiv lucrari pentru infrastructura rutiera cod CAEN 4211, fiind lucrari de gen civil, cat si achizitia unui vehicul pentru transport marca IVECO fara a fi justificata 
necesitatea achizitionarii acestuia, acesta fiind format din cap tractor+remorca (mijloc de transport folosit pentru transport de marfuri si efectuarea de servicii de transport 
catre terti).

296 312 M 01 12 6 05 00770 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJE LA 
SILACONST SRL SILACONST SRL BIHOR

Comuna/Oras 
TILEAGD Sat 

TILEAGD
- - - - - - - - - - 104.702 0 73.291 0 31.411 42.395.203

In urma verificarii si analizarii Cererii de finantare se constata ca utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect pot fi utilizate si in activitati neincadrate in Masura 312, 
respectiv codul CAEN 4211-”Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor”, aceasta cod CAEN include:-constructia de autostrazi, strazi, drumuri si alte cai de acces 
vehicule si pietoni;-lucrari de suprafata pe strazi, drumuri, autostrazi, poduri sau tuneluri;-asfaltarea drumurilor;Astfel, conform documentatiei anexate la Cererea de finantare 
solicitantul face precizarea ”...in special in zona comunei Tileagd si zonele rurale limitrofe, in ce priveste activitatile de pregatire a terenului mai ales pentru infrastructura 
rutiera de transport.”, activitate neeligibila prin Masura 312. Solicitantul in Cap. 1.2, 2.4, 2.5 si 2.6 din Memoriuljustificativ precizeaza urmatoarele: -”...si zonele rurale 
limitrofe, in ce priveste activitatile de pregatire a terenului mai ales pentru infrastructura rutiera de transport;...astfel viitoarea intreprindere va fi capabila sa ofere servicii 
pentru lucrari de pregatire a terenului atat pentru lucrarile de constructii civile cat si industriale, precum si pentru lucrarile de infrastructura rutiera(constructia de drumuri si 
platforme);...la momentul actual exista numeroase proiecte de infrastructura anuntate de autoritatile locale la nivelul judetului Bihor precum si in judetele limitrofe.Dintre 
acestea amintim construirea Autostrazii Transilvania, DN Oradea -Satu Mare, DN Oradea-Arad, diferite drumuri comunale si judetene;..., dintre concurentii societati 
mentionam: Drumuri Bihor SA, Drumuri Orasenesti SA...”. In concluzie, investitia propusa prin proiect nu indeplineste urmatorul criteriu de eligibilitate: EG 2-Beneficiarul 
trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei. In urma verificarii documentare, proiectul este declarat neeligibil, deoarece utilajele propuse a fi achizitionate sunt utilizate si in 
activitati neincadrate in Masura 312. In urma verificarii si analizarii Cererii de finantare se constata ca utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect pot fi utilizate si in 
activitati neincadrate in Masura 312, respectiv codul CAEN 4211-”Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor”, aceasta cod CAEN include:-constructia de autostrazi, 
strazi, drumuri si alte cai de acces vehicule si pietoni;-lucrari de suprafata pe strazi, drumuri, autostrazi, poduri sau tuneluri;-asfaltarea drumurilor;Astfel, conform 
documentatiei anexate la Cererea de finantare solicitantul face precizarea ”...in special in zona comunei Tileagd si zonele rurale limitrofe, in ce priveste activitatile de 
pregatire a terenului mai ales pentru infrastructura rutiera de transport.”, activitate neeligibila prin Masura 312. Solicitantul in Cap. 1.2, 2.4, 2.5 si 2.6 din Memoriuljustificativ 
precizeaza urmatoarele: -”...si zonele rurale limitrofe, in ce priveste activitatile de pregatire a terenului mai ales pentru infrastructura rutiera de transport;...astfel viitoarea 
intreprindere va fi capabila sa ofere servicii pentru lucrari de pregatire a terenului atat pentru lucrarile de constructii civile cat si industriale, precum si pentru lucrarile de 
infrastructura rutiera(constructia de drumuri si platforme);...la momentul actual exista numeroase proiecte de infrastructura anuntate de autoritatile locale la nivelul judetului 
Bihor precum si in judetele limitrofe.Dintre acestea amintim construirea Autostrazii Transilvania, DN Oradea -Satu Mare, DN Oradea-Arad, diferite drumuri comunale si 
judetene;..., dintre concurentii societati mentionam: Drumuri Bihor SA, Drumuri Orasenesti SA...”. In concluzie, investitia propusa prin proiect nu indeplineste urmatorul 
criteriu de eligibilitate: EG 2-Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei.
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297 312 M 01 12 6 05 00765 2012 9 28 ACHIZITIE UTILAJE LA 
GARDAN VIOREL FLORIN

GARDAN VIOREL 
FLORIN BIHOR Comuna/Oras 

AUSEU Sat GROSI - - - - - - - - - - 170.000 0 119.000 0 51.000 42.514.203

1.2 Solicitantul, prin Declaratia F depusa, a declarat ca informatiile furnizate si documentele anexe sunt corecte insa in urma verificarii in RECOM a fost depistat ca fiind 
asociat in alte doua societati cu acelasi cod CAEN, respectiv SC FLORIN CONSTRUCT AGRO SRL(detine 100% cu cod CAEN 0161) si SC GROSANCA TRANS 
SRL(detine 70% cu cod CAEN 0161) fiind si administrator in ambele societati.Codul CAEN pentru care aplica prin prezenta CF este 0161. EG 2- Avand in vedere ca este o 
societate legata(solicitantul fiind depistat ca asociat in alte doua societati comerciale pe care nu le-a declarat) nu s-a putut evalua activitatea descrisa cu situatia economico-
financiara din celelalte doua societati nedeclarate. Avand in vedere ca este o societate legata(solicitantul fiind depistat ca asociat in alte doua societati comerciale pe care nu 
le-a declarat) nu s-a putut evalua activitatea descrisa cu situatia economico-financiara din celelalte doua societati nedeclarate. Solicitantul, prin Declaratia F depusa, a 
declarat ca informatiile furnizate si documentele anexe sunt corecte insa in urma verificarii in RECOM a fost depistat ca fiind asociat in alte doua societati cu acelasi cod 
CAEN, respectiv SC FLORIN CONSTRUCT AGRO SRL(detine 100% cu cod CAEN 0161) si SC GROSANCA TRANS SRL(detine 70% cu cod CAEN 0161) fiind si 
administrator in ambele societati.Codul CAEN pentru care aplica prin prezenta CF este 0161.In declaratia privind incadrarea in categoria IMM solicitantul declara ca este o 
societate autonoma dar in fapt prin aportul in cele doua societati mentionate este o societate legata. Este o societate legata , acest lucru neefiind declarat initial.

298 312 M 01 12 6 05 00764 2012 9 28
ACHIZITII DE UTILAJE 

PENTRU BALOGH EMMA-
TIMEA

BALOGH EMMA-
TIMEA BIHOR

Comuna/Oras 
BIHARIA Sat 

BIHARIA
- - - - - - - - - - 142.000 0 99.400 0 42.600 42.613.603

1.1-La verificarea doc.11.3-Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, anexa 4.1, solicitantul a bifat la punctul II-Tipul intreprinderii, ca fiind intreprindere 
autonoma. In urma verificarii in ONRC, d-na Balogh Emma Timea a fost identificata ca fiind asociat intr-o societate comerciala cu acelasi cod CAEN-4312, ca cel din 
proiectul depus, respectiv in SC RUNEMA SRL in care d-na Balogh Emma Timea detine 100% din capitalul subscris, avand si calitatea de administrator. S-a constatat ca 
solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, proiectul fiind neeligibil. 3.7-Solicitantul a bifat in casuta corespunzatoare din Declaratia pe propria raspundere F ca nu 
este platitor de TVA si in bugetul indicativ TVA este trecut pe neeligibil.Daca solicitantul bifeaza in casuta corespunzatoare din Declaratia pe propria raspundere F ca nu 
este platitor de TVA, atunci TVA aferent cheltuielilor eligibile este eligibila. 4.4-Solicitantul nu a prezentat trei oferte pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mare de 
15.000 Euro si o oferta pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mica sau egala de 15.000 Euro.4.2-Nu au existat extrase din baza de date, dar serviciile se regăsesc 
în Baza de date. 1.1-La verificarea doc.11.3-Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, anexa 4.1, solicitantul a bifat la punctul II-Tipul intreprinderii, ca 
fiind intreprindere autonoma. In urma verificarii in ONRC, d-na Balogh Emma Timea a fost identificata ca fiind asociat intr-o societate comerciala cu acelasi cod CAEN-
4312, ca cel din proiectul depus, respectiv in SC RUNEMA SRL in care d-na Balogh Emma Timea detine 100% din capitalul subscris, avand si calitatea de administrator. S
a constatat ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, proiectul fiind neeligibil.

299 312 C 01 12 6 05 00761 2012 9 28
CONSTRUCTIE HALA 

PRODUCTIE, SAT PALOTA, 
COM SANTANDREI

SC BELPROD 
COM SRL BIHOR

Comuna/Oras 
SANTANDREI Sat 

PALOTA
- - - - - - - - - - 235.000 10.000 199.750 0 35.250 42.813.353

EG1- Localizarea documentară a investiţiei prezintă neconcordante între documentul privind proprietatea asupra terenului CVC nr.1077/04.09.2012 şi Certificatul de 
Urbanism NR.264/24.09.2012 eliberat de Primăria comunei Săntandrei,jud.Bihor Parcelele indicate în documentul de proprietate se regăsesc şi în Certificatul de Urbanism
regimul juridic SC.BELPROD COM SRL –solicitanta investiţiei şi S.C.MADRUGADA COM SRL deţinătorea dreptului de proprietate pentru servitutea de trecere . C.U. nu 
este eliberat conform Legii 350/2001 şi completărilor ulterioare scopul eliberării fiind Extindere intravilan şi Construire hală producţie pentru o parcelă de 5844mp care 
excede suprafaţa aferentă proiectului de 1500 mp.Suprafaţa este compusă din însumarea parcelei de 4344 mp-CF52894 proprietatea S.C.MADRUGADA COM SRL şi 
1500mp-CF53129 teren aferent investiţiei şi pentru care este calculat POT din S.F.Investiţia este condiţionată de iniţierea şi aprobarea PUZ pentru care la data depunerii 
Cererii de finanţare nu este obţinut Avizul de oportunitate aprobat de preşedintele C.J.Bihor.EG2-Lipsa condiţionărilor urbanistice prevăzute în Avizul de oportunitate şi 
ulterior în PUZ nu s-au avut în vedere la întocmirea propunerilor tehnice şi financiare avute în vedere la elaborarea S.F.respectiv posibilitatea şi condiţionările impuse 
asigurarii cu utilităţi pentru funcţionarea investiţiei .In B.I. respectiv Anexa 3 nu sînt prevăzute cheltuieli bugetare eligibile/neeligibile pentru asigurarea utilităţilor( de expl.se 
menţionează în S.F.necesitatea amplasării unui post transf.de 100kwa şi soluţie tehnică de racordare apobată şi executată de S.C.ELECTRICA SA.) dar în graficul fizic de 
realizare a investiţiei sînt prevăzute 3 luni necesare pentru asigurarea cu utilităţi.Prin S.F..se propune execuţia unei hale industriale cu SC de 598 mp(supradimensionată 
comparativ cu dimesiunile utilajului şi spaţiului de producţie necesar acestui tip de investiţie).Nu este detaliatat procesul tehnologic cu un singur utilaj”maşină de debitat 
lamele şi asamblat covor de lamele în valoare de112.000Euro” pentru care se propune asigurarea a 8 locuri de muncă cu normă întreagă.Nu s-au detaliat subansamblurile 
maşinii şi modul de distribuire a muncitorilor pe fluxul tehnologic.Ofertele prezentate corespunzătoare a 3 firme din UE nu sînt conforme şi comparabile din punct de vedere 
tehnic şi financiar . Traducerea ofertelor nu este suţinută de declaraţia pe proprie răspundere privind corectitudinea sau atestatul de traducător autorizat.Prognozele 
economico-financiare nu sînt corelate cu productivitatea utilajului şi un flux tehnologic zilnic efectuat cu 7 muncitori. EG1- Localizarea documentară a investiţiei prezintă 
neconcordante între documentul privind proprietatea asupra terenului CVC nr.1077/04.09.2012 şi Certificatul de Urbanism NR.264/24.09.2012 eliberat de Primăria comun
Săntandrei,jud.Bihor Parcelele indicate în documentul de proprietate se regăsesc şi în Certificatul de Urbanism - regimul juridic SC.BELPROD COM SRL –solicitanta 
investiţiei şi S.C.MADRUGADA COM SRL deţinătorea dreptului de proprietate pentru servitutea de trecere . C.U. nu este eliberat conform Legii 350/2001 şi completărilor 
ulterioare scopul eliberării fiind Extindere intravilan şi Construire hală producţie pentru o parcelă de 5844mp care excede suprafaţa aferentă proiectului de 1500 
mp.Suprafaţa este compusă din însumarea parcelei de 4344 mp-CF52894 proprietatea S.C.MADRUGADA COM SRL şi 1500mp-CF53129 teren aferent investiţiei şi pent
care este calculat POT din S.F.Investiţia este condiţionată de iniţierea şi aprobarea PUZ pentru care la data depunerii Cererii de finanţare nu este obţinut Avizul de 
oportunitate aprobat de preşedintele C.J.Bihor.EG2-Lipsa condiţionărilor urbanistice prevăzute în Avizul de oportunitate şi ulterior în PUZ nu s-au avut în vedere la 
întocmirea propunerilor tehnice şi financiare avute în vedere la elaborarea S.F.respectiv posibilitatea şi condiţionările impuse asigurarii cu utilităţi pentru funcţionarea 
investiţiei .In B.I. respectiv Anexa 3 nu sînt prevăzute cheltuieli bugetare eligibile/neeligibile pentru asigurarea utilităţilor( de expl.se menţionează în S.F.necesitatea 
amplasării unui post transf.de 100kwa şi soluţie tehnică de racordare apobată şi executată de S.C.ELECTRICA SA.) dar în graficul fizic de realizare a investiţiei sînt 
prevăzute 3 luni necesare pentru asigurarea cu utilităţi.Prin S.F..se propune execuţia unei hale industriale cu SC de 598 mp(supradimensionată comparativ cu dimesiunile 
utilajului şi spaţiului de producţie necesar acestui tip de investiţie).Nu este detaliatat procesul tehnologic cu un singur utilaj”maşină de debitat lamele şi asamblat covor de 
lamele în valoare de112.000Euro” pentru care se propune asigurarea a 8 locuri de muncă cu normă întreagă.Nu s-au detaliat subansamblurile maşinii şi modul de 
distribuire a muncitorilor pe fluxul tehnologic.Ofertele prezentate corespunzătoare a 3 firme din UE nu sînt conforme şi comparabile din punct de vedere tehnic şi financiar . 
Traducerea ofertelor nu este suţinută de declaraţia pe proprie răspundere privind corectitudinea sau atestatul de traducător autorizat.Prognozele economico-financiare nu 
sînt corelate cu productivitatea utilajului şi un flux tehnologic zilnic efectuat cu 7 muncitori. EG2-Lipsa condiţionărilor urbanistice prevăzute în Avizul de oportunitate şi 
ulterior în PUZ nu s-au avut în vedere la întocmirea propunerilor tehnice şi financiare avute în vedere la elaborarea S.F.respectiv posibilitatea şi condiţionările impuse 
asigurarii cu utilităţi pentru funcţionarea investiţiei .In B.I. respectiv Anexa 3 nu sînt prevăzute cheltuieli bugetare eligibile/neeligibile pentru asigurarea utilităţilor( de expl.se 
menţionează în S.F.necesitatea amplasării unui post transf.de 100kwa şi soluţie tehnică de racordare apobată şi executată de S.C.ELECTRICA SA.) dar în graficul fizic de 
realizare a investiţiei sînt prevăzute 3 luni necesare pentru asigurarea cu utilităţi.Prin S.F..se propune execuţia unei hale industriale cu SC de 598 mp(supradimensionată 
comparativ cu dimesiunile utilajului şi spaţiului de producţie necesar acestui tip de investiţie).Nu este detaliatat procesul tehnologic cu un singur utilaj”maşină de debitat 
lamele şi asamblat covor de lamele în valoare de112.000Euro” pentru care se propune asigurarea a 8 locuri de muncă cu normă întreagă.Nu s-au detaliat subansamblurile 
maşinii şi modul de distribuire a muncitorilor pe fluxul tehnologic Ofertele prezentate corespunzătoare a 3 firme din UE nu sînt conforme şi comparabile din punct de vede
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CONSTRUIRE HALA SERVICE 
AUTO SI ACHIZITIE 

ECHIPAMENTE LA SC PAGLIO 
SERVICE SRL-D

PAGLIO SERVICE 
SRL-D BIHOR Comuna/Oras 

BATAR Sat BATAR - - - - - - - - - - 281.664 29.000 197.164 0 84.500 43.010.517

1. Criteriul - EG1 - Microintreprinderile, atat cele existente cat si cele nou-infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul 
ruralIn cadrul acestui criteriu se verifica documentele privind terenul pe care se va implementa investitia. Documentul privind terenul este un Act de constituire a dreptului 
de uzufruct pentru suprafata de 10.000 mp din suprafata totala de 40.000 mp, proprietar fiind SC IRIS CARPATI SRL, teren situat in comuna Batar, nr. Cadastral 50418. 
Constatam deci ca terenul aferent investitiei nu este identificat in sensul ca suprafata de 10.000 mp nu este scoasa din indiviziune. In extrasul de Carte funciara pentru 
informare atasat la dosar exista mentiunea ca s-a constituit un drept de superficie si pentru SC AGROTEHNOVERDE SRL, pentru suprafata de 5.000 mp tot din aceeasi 
suprafata totala de 40.000 mp. Avand in vedere acest aspect, documentul privind terenul se considera nevalabil si criteriul EG1 nu este indeplinit. 2. Criteriul EG 2 - 
Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei La previziunea veniturilor au fost utilizate date nesustenabile, respectiv un numar de 15.360 ore pentru fiecare an 
de prognoza, de diverse servicii prestate, ceea ce inseamna 1.280 ore lunar in conditiile in care acest service auto va fi amplasat intr-o zona in care nu exista cladiri pentru 
populatie sau trafic auto conform documentelor si fotografiilor efectuate la vizita in teren, teren fiind arabil. S-a prevazut deci o capacitate maxima de utilizare a investitiei in 
toti cei cinci ani de monitorizare, ccea ce in practica este imposibil. Prin urmare aceste venituri nu se pot valida si criteriul se considera neindeplinit. 3. Criteriul EG6 - 
Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de minim 10 ani. Nu 
este indeplinit criteriul deoarece terenul pe care se va face investitia nu este identificat fiind in indiviziune cu intreaga suprafata de 40.000 mp. Din aceasta suprafata totala 
se mai acorda drept de superficie pentru 5.000 mp altei societati de asemenea tot fara iesire din indiviziune.Proiectul fiind neeligibil nu se mai continua evaluarea. La 
previziunea veniturilor au fost utilizate date nesustenabile, respectiv un numar de 15.360 ore pentru fiecare an de prognoza, de diverse servicii prestate, ceea ce inseamna 
1.280 ore lunar in conditiile in care acest service auto va fi amplasat intr-o zona in care nu exista cladiri pentru populatie sau trafic auto conform documentelor si fotografiilor 
efectuate la vizita in teren, teren fiind arabil. S-a prevazut deci o capacitate maxima de utilizare a investitiei in toti cei cinci ani de monitorizare, ccea ce in practica este 
imposibil. Prin urmare aceste venituri nu se pot valida si criteriul se considera neindeplinit. Proiectul este declarat neeligibil si nu se verifica bugetul indicativ Conditii 
artificiale:Conform docmentului 16, se constata ca si SC AGROTEHNOVERDE SRL a depus la OJ Bihor, proiectul nr. F312C011260500819, cu titlul „Construire hala 
productie sere si achizitii echipamente la SC AGROTEHNOVERDE SRL” Cele doua societati, adica PAGLIO SERVICE respectiv AGROTEHNOVERDE detin terenurile 
pentru investitiile propuse prin contracte de constituire a dreptului de uzufruct, fiind preluate de la SC IRIS CARPATI SRL. Contractele de uzufruct au numerele de 
autentificare 722 si 723 din 12.09.2012, la acelasi notar public, Giurginca Ion din Salonta. Ambele proiecte au fost intocmite de acelasi consultant, respectiv SC ROMCOM 
INVEST SRL.Contractele de uzufruct nu prevad nicio plata pentru dreptul de uzufruct iar reprezentant al proprietarului (IRIS CARPATI) este dl. Mierau Petru Ioan. Ambele 
contracte ale firmelor beneficiare ale uzufructului sunt semnate tot de dl. Mierau Petru Ioan, acesta avand calitatea de mandatar al PAGLIO SERVICE si 
AGROTEHNOVERDE, in baza unor imputerniciri notariale, autentificate la notar public Berger Tiberiu Gabriel din Oradea.In dosarul administrativ al proiectului s-a depus 
Imputernicirea notariala autentificata sub nr.637/21.08.2012 prin care asociatul unic si administratorul PAGLIO SERVICE SRL, dna. Motoc Roxana Ligia il imputerniceste 
pe dl. Mierau Petru Ioan cu puteri depline si nelimitate asupra intregii activitati a SC PAGLIO SERVICE SRL-D, pentru a reprezenta societatea in fata oricaror persoane 
fizice si juridice. Conform acestei imputerniciri, solicitantul prin dna. Motoc Roxana Ligia transfera toate atributiile ce-i revin dlui. Mierau Petru Ioan si deci nu mai actioneaza 
in nume propriu in cadrul proiectului.Verificand in RECOM, constatam ca cele trei societati au urmatoarele sedii sociale:- IRIS CARPATI –com. Batar. Sat Batar nr.204 /C- 
PAGLIO SERVICE- com. Batar. Sat Batar nr.204 /B- AGROTEHNOVERDE- com. Batar. Sat Batar nr.204 /A. Toate cele trei firme au acelasi numar de telefon, respectiv 
0745199850. In certificatul constatator al SC IRIS CARPATI SRL este mentionata Instiintarea nr.1326 din data de 08.10.2008 a executorului bancar Chizec Maria din 
cadrul Bancii Romanesti SA, privind inscrierea referitoare la indisponilizarea partilor sociale detinute la SC IRIS CARPATI SRL de catre debitorul urmarit Mierau Petru. In 
acelasi certificat constatator ORC exista mentiunea nr.67517 din 09.07.2010 prin care Judecatoria Oradea, prin sentinta Penala nr.186/17.02.2009 in Dosar nr.6206 
/271/2006, condamna penal pt. infractiunea de inselaciune, cf.art. 215, 290, C.penal pe MIERAU PETRU IOAN. Fata de cele aratate mai sus se poate concluziona ca SC 
IRIS CARPATI SRL, prin reprezentantul sau, dl. Mierau Petru Ioan, a inlesnit celor doua societati nou infiintate, prin acordarea cu titlu gratuit (uzufruct) a doua terenuri, 
creerea de avantaje pentru depunerea de proiecte, ambele la limita maxima de finantare nerambursabila de 200.000 euro (197.164 euro, respectiv 199.889 euro). 
Consideram prin urmare ca s-a incercat creerea de conditii artificiale pentru obtinerea de fonduri nerambursabile prin FEADR, masura 312. Observatii neeligibilitate SC 
PAGLIO SERVICE SRL-D Proiectul se declara neeligibil pentru neindeplinirea criteriului EG1, EG2, EG6 si creerea de conditii artificiale, astfel :1. Criteriul - EG1 - 
Microintreprinderile, atat cele existente cat si cele nou-infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul ruralIn cadrul acestui 
criteriu se verifica documentele privind terenul pe care se va implementa investitia Documentul privind terenul este un Act de constituire a dreptului de uzufruct pentr
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301 312 C 01 12 6 05 00769 2012 9 28
CONSTRUIRE UNITATE DE 

PRODUCTIE LA SC 
POLTARAN SRL

SC POLTARAN 
SRL BIHOR Comuna/Oras BORS 

Sat SANTION - - - - - - - - - - 235.292 2.041 199.998 0 35.294 43.210.515

Pct. 1.1 – Declaratia de inactivitate prezentata de catre solicitant este data in numele d-nei Lukacs Ecaterina ca administrator care in fapt nu are nici o legatura cu persoana 
implicata in societatea S.C. PORTALAN S.R.L., respectiv d-na Suto Monica care este asociat unic si administrator. Pct. 1.5 – S-au constatat urmatoarele elemente 
comune :1. Acelasi titlu al proiectului “Construire unitate de productie la S.C.........S.R.L.” identificat la inca trei proiecte prezentate in cadrul aceleiasi masuri si sesiuni ;2. 
Aceeasi adresa pentru sediul social in localitatea Sanmartin, comuna Sanmartin, str. Petru Maior nr. 3, bloc Luna, dar apartamente diferite se regaseste la inca doi 
solicitanti, respectiv S.C. SVALIROZ S.R.L. si S. C. BRISNIVA S.R.L.3. In comuna Bors, judetul Bihor sunt 4 proiecte, iar acelasi amplasament al proiectului se regaseste 
la un al doilea proiect prin solicitantul S.C. POLTARAN S.R.L., respectiv in localitatea Santion, comuna Bors, judetul Bihor, investitiile sunt propuse pe terenuri aflate in 
aceeasi zona si anume :- solicitantul S.C. FERTAGOLI S.R.L. detine prin contract de concesiune un teren cu nr. cadastral 52278 amplasat in Zona Industriala, Parc 
Industrial - Bors ;- solicitantul S.C. POLTARAN S.R.L. detine prin contract de concesiune un teren cu nr. cadastral 51246 amplasat in Zona Industriala, Parc Industrial - 
Bors ;5. Acelasi consultant S.C. RomActiv Business Consulting S.R.L. a elaborat inca trei proiecte pentru solicitantii mentionati mai sus. EG1 – Prin proiect solicitantul 
propune o investitie spre finantare in care se va desfasura o activitate cu cod CAEN 1623 – fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii, activitate 
ce este inclusa in lista cu coduri CAEN a activitatilor finantate prin masura 312 – Anexa 9 din Ghidul solicitantului. Solicitantul propune infiintarea unei „unitati de productie 
grinzi din lemn” pentru care principala materie prima sunt bustenii ; in conformitate cu Fisa Masurii si precizarile din Ghidul Solicitantului nu sunt eligibile investitiile legate 
de prelucrarea primara a lemnului pana la stadiul de cherestea. Proiectul este neeligibil si nu s-a continuat evaluarea proiectului. In urma controlului documentar s-a 
constatat ca proiectul nu indeplineste urmatoarele criterii de eligibilitate :Pct. 1.1 – Declaratia de inactivitate prezentata de catre solicitant este data in numele d-nei Lukacs 
Ecaterina ca administrator care in fapt nu are nici o legatura cu persoana implicata in societatea S.C. PORTALAN S.R.L., respectiv d-na Suto Monica care este asociat un
si administrator. EG1 – Prin proiect solicitantul propune o investitie spre finantare in care se va desfasura o activitate cu cod CAEN 1623 – fabricarea altor elemente de 
dulgherie si tamplarie, pentru constructii, activitate ce este inclusa in lista cu coduri CAEN a activitatilor finantate prin masura 312 – Anexa 9 din Ghidul solicitantului. 
Solicitantul propune infiintarea unei „unitati de productie grinzi din lemn” pentru care principala materie prima sunt bustenii ; in conformitate cu Fisa Masurii si precizarile din 
Ghidul Solicitantului nu sunt eligibile investitiile legate de prelucrarea primara a lemnului pana la stadiul de cherestea. Proiectul este neeligibil si nu s-a continuat evaluarea 
proiectului.
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INFIINTARE UNITATE DE 

PRODUCTIE PRODUSE DIN 
BETON

BULEA ROXANA BIHOR

Comuna/Oras 
SUPLACU DE 
BARCAU Sat 
SUPLACU DE 

BARCAU

- - - - - - - - - - 242.000 0 199.000 0 43.000 43.409.515

EG-1 – prin proiect se propune montarea unei statii de betoane automatizata pentru producerea betonului si constructia unei hale de productie de 300 mp in care se vor 
produce elemente din beton prearmat si dale si triunghiuri din beton armat. Nu este fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei propuse prin proiect in conditiile in 
care in aceeasi incinta in care se va monta statia de betoane propusa prin proiect, mai exista o alta statie de betoane in functiune care a fost identificata la vizita in teren, 
realizandu-se poze in acest sens. Acest lucru nu a fost relevat in studiul de fezabilitate. La cap.2.4 se mentioneaza “ achizitionarea betonului de la un furnizor ar mari 
costurile prin adaosul producatorului si costurile de transport si ar conduce implicit la o crestere a pretului final al prefabricatelor, facand necompetitiva productia in acest 
sistem”. Nu se arata ca exista o statia de betoane in imediata apropiere si nu se face o analiza comparativa si un calcul al pretului final al dalelor din beton obtinute prin 
variantele cu montare statie de betoane si fara montare statie de betoane pentru a exemplifica cele mentionate mai sus. Incinta in care se va realiza investitia nu este 
delimitata de celelalte constructii existente pe terenul de 11305 mp (statie de betoane, depozit de agregate si o hala finalizata constructiv , fotografiate la vizita in teren), 
imprejmuirea acesteia nefiind propusa prin proiect . Calea de acces identificata in planul de situatie A01 de la pag.55 de la CF si in planul de situatie utilitati prezentat la 
vizita in teren este comuna cu statia de betoane existenta in incinta si nu este prezentat fluxul intrari –iesiri pentru investitia propusa prin proiect si constructiile deja 
existente. Conform planului de situatie A01 nu se poate face delimitarea intre cele doua statii de betoane deoarece traseul de deplasare pentru mijloacele de transport trece 
obligatoriu si pe terenul pe care se construieste investitia. Prin proiect se propune constructia unei platforme betonate in suprafata de 1770 mp care este folosita si de 
cealalta societate care detine statia de betoane in functiune, iar circuitul mijloacelor de transport ale celor doua societati trece pe aceasta platforma nou construita. Nu sunt 
deliminate cele doua obiective ale solicitantului Bulea Roxana si ale societatii care detine statia de betoane care functioneaza. Nu se specifica la cap.3.8 din SF regimul de 
functionare al statiei de betoane si capacitatea anuala de producere betoane in functie de caracteristicile functionale ale statiei achizitionate conform ofertei prezentate. Nu 
se prezinta modul de functionare al statiei de betoane necesare fabricarii dalelor din beton armat.Pentru asigurarea utilitatilor, la cap.3.6 se arata ”constructia va fi dotata cu 
instalatii de apa si canalizare pentru grupurile sanitare si bucatarie” care nu au fost identificate in plansele desenate prezentate, iar la cap.3.2 si cap.3.3 se prezinta numai 
spatiu manipulare 19,2 mp si spatiu productie 256 mp. Nu se specifica unde se deverseaza canalizarea halei de productie si a statiei de betoane.EG-1 si EG -6 - Doc.3- in 
contractul de constituire a dreptului real de superficie cu incheiere de autentificare nr.1932 din 17.09.2012 si inscris in cartea funciara nr.50896 com.Suplacu de Barcau se 
arata “ durata dreptului de superficie este pe durata existentei constructiei, incepand de azi, data autentificarii prezentului contract de superficie”. Nu se specifica o perioada 
determinata in timp asupra duratei dreptului de superficie si nu se intelege la ce constructie se face referire in contractul de superficie mai sus mentionat deoarece 
constructia propusa prin proiect nu este inca realizata si finalizata. In orice contract trebuie trecuta o perioada de timp determinata in ceea ce priveste durata de valabilitate
contractului, iar in acest contract acest lucru nu este specificat. In Ghidul solicitantului pe masura 312, varinata 06 din iulie 2012, se arata “Documente pentru terenurile si 
clădirile pe/în care sunt/vor fi realizate investițiile : 3.1 actul de proprietate asupra terenului sau alt document încheiat la notariat, care să certifice dreptul de folosinţă/dreptul 
real principal al terenului: contract de închiriere, decomodat, concesiune, (alte tipuri de folosinţă conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investiţia, pe o perioadă 
de cel puţin 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare”.EG-2 – viabilitatea investitiei – nu este prezentat modul de calcul al veniturilor obtinute prin vanzarea dalelor din 
beton si nu este prezentat cum s-a obtinut modul de calcul al numarului dalelor in functie de cantitatile si performantele statie de betoane ceruta prin proiect. Nu se prezinta 
regimul de functionare al statiei de betoane – zile functionare pe an, numar de sarje de zi, cantitate beton pe sarja functie de performantele si caracteristicile tehnice ale 
statiei de betoane. Nu se pot valida veniturile obtinute fara fundamentarea acestora . Nici cheltuielile cu materiile prime nu sunt explicate in mod corespunzator in functie de 
consumurile specifice si de necesitatile statiei de betoane si pentru realizarea dalelor din beton. Nu sunt evidentiate cheltuielile cu utilitatile necesare energie electrica si apa. 
Neputand valida veniturile si cheltuielile pentru perioada previzionata anii 1-5 de functionare, se considera astfel neindeplinit criteriul EG-2 - demontratrea viabilitatii 
investitiei. Matricea de viabilitate nu se poate completa deoarece veniturile si cheltuielile nu sunt explicate si fundamentate in conformitate cu cele prezentate la cap.2. Nu s-
a prezentat declaratia proiectantului privind sursa de preturi pentru lucrari, neputand determina rezonabilitatea preturilor pentru acestea. NU se completeaza planul financiar 
si bugetul, proiectul fiind neeligibil. EG-1 – prin proiect se propune montarea unei statii de betoane automatizata pentru producerea betonului si constructia unei hale de 
productie de 300 mp in care se vor produce elemente din beton prearmat si dale si triunghiuri din beton armat. Nu este fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei 
propuse prin proiect in conditiile in care in aceeasi incinta in care se va monta statia de betoane propusa prin proiect, mai exista o alta statie de betoane in functiune care a 
fost identificata la vizita in teren, realizandu-se poze in acest sens. Acest lucru nu a fost relevat in studiul de fezabilitate. La cap.2.4 se mentioneaza “ achizitionarea 
betonului de la un furnizor ar mari costurile prin adaosul producatorului si costurile de transport si ar conduce implicit la o crestere a pretului final al prefabricatelor, facand 
necompetitiva productia in acest sistem” Nu se arata ca exista o statia de betoane in imediata apropiere si nu se face o analiza comparativa si un calcul al pretului fina

303 312 M 01 12 6 05 00752 2012 9 28

ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE LA PF 

SECARA SORINA GABRIELA 
DIN LOCALITATEA FASCA, 

JUDETUL BIHOR

SECARA SORINA 
DANIELA BIHOR

Comuna/Oras 
VARCIOROG Sat 

FASCA
- - - - - - - - - - 71.160 0 49.812 0 21.348 43.459.327

In urma verificarificarii proiectului depus de persoana fizica SECARA SORINA DANIELA inregistrata cu Cererea de Finantare nr. F. 312M011260500752/28.09.2012 , cod 
CAEN 4312 s-au constatat urmatoarele: Din analiza informatiilor suplimentare depuse pentru proiectele solicitantilor JURJAK ANDA MARIA, JURJAK DOINA si LATCO 
MIRCEA GEORGE s-a constatat, din analiza extraselor de cont emise pe perioada 01-30.09.2012 ca solicitantul SECARA SORINA DANIELA a virat banii necesari pentru 
asigurarea cofinantarii lui LATCO MIRCEA GEORGE , dupa ce a asigurat cofinantarea pentru propriul proiect In concluzie proiectul depus de SECARA SORINA DANIELA 
, persoana fizica este declarat neeligibil datorita intentiei de creare de conditii artificiale. Avand in vedere neeligibilitatea proiectului v viabilitatea economico financiara nu se 
justifica In urma verificarificarii proiectului depus de persoana fizica SECARA SORINA DANIELA inregistrata cu Cererea de Finantare nr. F. 
312M011260500752/28.09.2012 , cod CAEN 4312 s-au constatat urmatoarele: Din analiza informatiilor suplimentare depuse pentru proiectele solicitantilor JURJAK ANDA 
MARIA, JURJAK DOINA si LATCO MIRCEA GEORGE s-a constatat, din analiza extraselor de cont emise pe perioada 01-30.09.2012 ca solicitantul SECARA SORINA 
DANIELA a virat banii necesari pentru asigurarea cofinantarii lui LATCO MIRCEA GEORGE , dupa ce a asigurat cofinantarea pentru propriul proiect In concluzie proiectul 
depus de SECARA SORINA , persoana fizica este declarat neeligibil datorita intentiei de creare de conditii artificiale.

Page 87 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

304 312 M 01 12 6 05 00767 2012 9 28

INFIINTARE FABRICA DE 
PELETI LA SC BRICZEL SRL 

DIN COMUNA CEFA JUDETUL 
BIHOR

SC BRICZEL SRL BIHOR Comuna/Oras CEFA 
Sat CEFA - - - - - - - - - - 235.200 15.000 199.920 0 35.280 43.659.247

EG1-EG6 În Cererea de finanţare nu este prezentat Doc.nr.3 –act de proprietate asupra terenului sau alt document încheiat la dotariat Extrasul de carte funciară ataşat fiind 
document obligatoriu din lista documentelor .Există neconcordanţe între informaţiile prezentate în CU care la regimul tehnic indică suprafaţa de 17.971mp şi parcela 
prezentată în extrasul de Carte funciară şi documentul eliberat de APM Bihor care prin Decizia de evaluare iniţială se referă la amplasament propus situat în Parcul Natural 
Cefa administrat de RNP Romsilva.Din Planul de situaţie ataşat la vizita pe teren se înţelege că drumul de accces aparţine sau este comun cu S.C MILCARA SRL. pentru 
care s-a depus Convenţia de servitute la data vizitei pe teren. Parcela de teren aferetă servituţii de trecere nr.cadastral 50894 este comună cu trecerea şi pentru societatea 
S.C.Rabric SRL şi aparţine proprietarului S.C.Milcara SRL. EG2-În Studiul de fezabilitate nu se detaliază aspectele privind procurarea ,transportul si depozitarea materiei 
prime.Linia tehnologică presupune existenţa alimentării cu energie electrică condiţionat de amplasarea unui post Trafo de 100KVA pe amplasamentul studiat dar în Anexele 
A2 şi A3 nu sînt prevăzute cheltuieli eligibile/neeligibile pentru asigurarea cu utilităţi(la vizita pe teren se menţionează distanţa de racordare pentru alimentarea cu apă 
L~700M.).Soluţia de încălzire a halei nu este prevăzută în Bugetul indicativ pentru spaţiile de producţie şi în cele destinate folosirii de personalului angajat.Ofertele 
prezentate pentru stabilirea rezonabilităţii preţurilor respectiv a valorii liniei tehnologice nu sînt conforme şi comparbile din punct de vedere al subsecţiunilor liniei tehnologice 
şi nu sînt însoţite de informaţii tehnice minimale pentru componentele liniei pentru produs paleţi.Pentru kitul de panouri fotovoltaice nu s-a prezentat ofertă sau extras din 
baza de date APDRP. Proiectul este identic cu cel depus de S.C RABIC SRL respectiv Cererea de finanţare şi documentele anexate .Ambele proiecte au acelaşi sediu 
social şi domiciliu stabil al reprezentantilor legali pentru proiect.(Beleneşi Ecaterina şi Beleneşi Cosmin-Ionuţ) EG1-EG6 În Cererea de finanţare nu este prezentat Doc.nr.3 
–act de proprietate asupra terenului sau alt document încheiat la dotariat Extrasul de carte funciară ataşat fiind document obligatoriu din lista documentelor .Există 
neconcordanţe între informaţiile prezentate în CU care la regimul tehnic indică suprafaţa de 17.971mp şi parcela prezentată în extrasul de Carte funciară şi documentul 
eliberat de APM Bihor care prin Decizia de evaluare iniţială se referă la amplasament propus situat în Parcul Natural Cefa administrat de RNP Romsilva.Din Planul de 
situaţie ataşat la vizita pe teren se înţelege că drumul de accces aparţine sau este comun cu S.C MILCARA SRL. pentru care s-a depus Convenţia de servitute la data 
vizitei pe teren. Parcela de teren aferetă servituţii de trecere nr.cadastral 50894 este comună cu trecerea şi pentru societatea S.C.Rabric SRL şi aparţine proprietarului 
S.C.Milcara SRL. EG2-În Studiul de fezabilitate nu se detaliază aspectele privind procurarea ,transportul si depozitarea materiei prime.Linia tehnologică presupune existenţa 
alimentării cu energie electrică condiţionat de amplasarea unui post Trafo de 100KVA pe amplasamentul studiat dar în Anexele A2 şi A3 nu sînt prevăzute cheltuieli 
eligibile/neeligibile pentru asigurarea cu utilităţi(la vizita pe teren se menţionează distanţa de racordare pentru alimentarea cu apă L~700M.).Soluţia de încălzire a halei nu 
este prevăzută în Bugetul indicativ pentru spaţiile de producţie şi în cele destinate folosirii de personalului angajat.Ofertele prezentate pentru stabilirea rezonabilităţii 
preţurilor respectiv a valorii liniei tehnologice nu sînt conforme şi comparbile din punct de vedere al subsecţiunilor liniei tehnologice şi nu sînt însoţite de informaţii tehnice 
minimale pentru componentele liniei pentru produs paleţi.Pentru kitul de panouri fotovoltaice nu s-a prezentat ofertă sau extras din baza de date APDRP. Proiectul este 
identic cu cel depus de S.C RABIC SRL respectiv Cererea de finanţare şi documentele anexate .Ambele proiecte au acelaşi sediu social şi domiciliu stabil al 
reprezentantilor legali pentru proiect.(Beleneşi Ecaterina şi Beleneşi Cosmin-Ionuţ) EG2-În Studiul de fezabilitate nu se detaliază aspectele privind procurarea ,transportul si 
depozitarea materiei prime.Linia tehnologică presupune existenţa alimentării cu energie electrică condiţionat de amplasarea unui post Trafo de 100KVA pe amplasamentul 
studiat dar în Anexele A2 şi A3 nu sînt prevăzute cheltuieli eligibile/neeligibile pentru asigurarea cu utilităţi(la vizita pe teren se menţionează distanţa de racordare pentru 
alimentarea cu apă L~700M.).Soluţia de încălzire a halei nu este prevăzută în Bugetul indicativ pentru spaţiile de producţie şi în cele destinate folosirii de personalului 
angajat.Ofertele prezentate pentru stabilirea rezonabilităţii preţurilor respectiv a valorii liniei tehnologice nu sînt conforme şi comparbile din punct de vedere al subsecţiunilor 
liniei tehnologice şi nu sînt însoţite de informaţii tehnice minimale pentru componentele liniei EG2-În Studiul de fezabilitate nu se detaliază aspectele privind procurarea 
,transportul si depozitarea materiei prime.Linia tehnologică presupune existenţa alimentării cu energie electrică condiţionat de amplasarea unui post Trafo de 100KVA pe 
amplasamentul studiat dar în Anexele A2 şi A3 nu sînt prevăzute cheltuieli eligibile/neeligibile pentru asigurarea cu utilităţi(la vizita pe teren se menţionează distanţa de 
racordare pentru alimentarea cu apă L~700M.).Soluţia de încălzire a halei nu este prevăzută în Bugetul indicativ pentru spaţiile de producţie şi în cele destinate folosirii de 
personalului angajat.Ofertele prezentate pentru stabilirea rezonabilităţii preţurilor respectiv a valorii liniei tehnologice nu sînt conforme şi comparbile din punct de vedere al 
subsecţiunilor liniei tehnologice şi nu sînt însoţite de informaţii tehnice minimale pentru componentele liniei Ofertele prezentate pentru stabilirea rezonabilităţii preţurilor 
respectiv a valorii liniei tehnologice nu sînt conforme şi comparbile din punct de vedere al subsecţiunilor liniei tehnologice şi nu sînt însoţite de informaţii tehnice minimale 
pentru componentele liniei pentru produs paleţi.Pentru kitul de panouri fotovoltaice nu s-a prezentat ofertă sau extras din baza de date APDRP. Ofertele prezentate pentru 
stabilirea rezonabilităţii preţurilor respectiv a valorii liniei tehnologice nu sînt conforme şi comparbile din punct de vedere al subsecţiunilor liniei tehnologice şi nu sînt însoţ

305 312 M 01 12 6 05 00756 2012 9 28
ACHIZIŢIE DE UTILAJE SI 

ECHIPAMENTE LA SC MAS 
CONSTRUCTIONS SRL

MAS 
CONSTRUCTION

S SRL
BIHOR

Comuna/Oras 
LUGASU DE JOS 

Sat URVIND
- - - - - - - - - - 108.000 0 75.600 0 32.400 43.734.847

Solicitantul SC Mas Construction SRL nu este intreprindere autonoma. Conform datelor verificate in aplicatia Recom online rezulta ca la data depunerii CF solicitantul este 
intreprindere partenera cu SC Feelters System SRL si SC PMC Green Environment SRL si intreprindere legata cu SC Masaliss Consulting SRL. Conform doc. 11.3 rezulta 
ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, cererea de finantare fiind neeligibila. EG 1 Proiectul nu respecta obiectivul masurii 312 si tipul eligibil de investitii 
deoarece nu se justifica faptul ca investitia va deservi exclusiv populatia rurala. Potentialii clienti identificati sunt 4 societati comerciale pentru care nu se precizeaza modul 
cum acestea se incadreaza in categoria populatiei rurale.Se precizeaza in mod nejustificat faptul ca serviciile "ce vor putea oferite pe piata judetului Bihor atat persoanelor 
fizice cat si juridice precum si autoritatilor locale pentru diferite proiecte de infrastructura".Ofertele prezentate nu corespund cu cheltuielile aferente utilajelor luate in calcul la 
elaborarea MJ si a devizelor investitiei.Scopul contractului de comodat nu este in concordanta cu tipul investitiei.Declaratia pe proprie raspundere privind deschiderea 
punctului de lucru nu corespunde activitatii finantate prin proiect.EG 2 La analiza veniturilor nu s-au luat in calcul date sustenabile in raport tarifele, potentialii clienti si 
obiectivele masurii.EG 6 Scopul contractului de comodat nu este in concordanta cu tipul investitiei. Ofertele prezentate nu corespund cu cheltuielile aferente utilajelor luate 
in calcul la elaborarea MJ si a devizelor investitiei.

306 312 C 01 12 6 05 00728 2012 9 28

INFIINTARE UNITATE DE 
PRODUCTIE LA SC RABRIC 

SRL DIN COMUNA CEFA 
JUDETUL BIHOR

SC RABRIC SRL BIHOR Comuna/Oras CEFA 
Sat CEFA - - - - - - - - - - 235.200 15.000 199.920 0 35.280 43.934.767

EG1-EG6 În Cererea de finanţare nu este prezentat Doc.nr.3 –act de proprietate asupra terenului sau alt document încheiat la dotariat Extrasul de carte funciară ataşat fiind 
document obligatoriu din lista documentelor .Există neconcordanţe între informaţiile prezentate în CU care la regimul tehnic indică suprafaţa de 17.971mp şi parcela 
prezentată ăn extrasul de Carte funciară şi documentul eliberat de APM Bihor care prin Decizia de evaluare iniţială se referă la amplasament propus situat în Parcul Natural 
Cefa administrat de RNP Romsilva.Din Planul de situaţie ataşat la vizita pe teren se înţelege că drumul de accces aparţine sau este comun cu S.C MILCARA SRL. pentru 
care s-a depus Convenţia de servitute la data vizitei pe teren.EG2-În Studiul de fezabilitate nu se detaliază aspectele privind procurarea ,transportul si depozitarea materiei 
prime.Linia tehnologică de presupune existenţa alimentării cu energie electrică condiţionat de amplasarea unui post Trafo de 100KVA pe amplasamentul studiat în Anexele 
A2 şi A3 nefiind indicate cheltuieli eligibile/neeligibile pentru asigurarea cu utilităţi(la vizita pe teren se menţionează distanţa de racordare pentru alimentarea cu apă 
L~700M.Soluţia de încălzire a halei nu este prevăzută în Bugetul indicativ pentru spaţiile de producţie şi în cele destinate folosirii de personalului angajat.Ofertele prezentate 
pentru stabilirea rezonabilităţii preţurilor respectiv a valorii liniei tehnologice nu sînt conforme şi comparbile din punct de vedere al subsecţiunilor liniei tehnologice şi nu sînt 
însoţite de informaţii tehnice minimale pentru componentele liniei pentru produs paleţi.Pentru kitul de panouri fotovoltaice nu s-a prezentat ofertă sau extras din baza de date 
APDRP. EG1-EG6 În Cererea de finanţare nu este prezentat Doc.nr.3 –act de proprietate asupra terenului sau alt document încheiat la dotariat Extrasul de carte funciară 
ataşat fiind document obligatoriu din lista documentelor .Există neconcordanţe între informaţiile prezentate în CU care la regimul tehnic indică suprafaţa de 17.971mp şi 
parcela prezentată ăn extrasul de Carte funciară şi documentul eliberat de APM Bihor care prin Decizia de evaluare iniţială se referă la amplasament propus situat în Parcul 
Natural Cefa administrat de RNP Romsilva.Din Planul de situaţie ataşat la vizita pe teren se înţelege că drumul de accces aparţine sau este comun cu S.C MILCARA SRL. 
pentru care s-a depus Convenţia de servitute la data vizitei pe teren.EG2-În Studiul de fezabilitate nu se detaliază aspectele privind procurarea ,transportul si depozitarea 
materiei prime.Linia tehnologică de presupune existenţa alimentării cu energie electrică condiţionat de amplasarea unui post Trafo de 100KVA pe amplasamentul studiat în 
Anexele A2 şi A3 nefiind indicate cheltuieli eligibile/neeligibile pentru asigurarea cu utilităţi(la vizita pe teren se menţionează distanţa de racordare pentru alimentarea cu apă 
L~700M.Soluţia de încălzire a halei nu este prevăzută în Bugetul indicativ pentru spaţiile de producţie şi în cele destinate folosirii de personalului angajat.Ofertele prezentate 
pentru stabilirea rezonabilităţii preţurilor respectiv a valorii liniei tehnologice nu sînt conforme şi comparbile din punct de vedere al subsecţiunilor liniei tehnologice şi nu sînt 
însoţite de informaţii tehnice minimale pentru componentele liniei pentru produs paleţi.Pentru kitul de panouri fotovoltaice nu s-a prezentat ofertă sau extras din baza de date 
APDRP. EG2-În Studiul de fezabilitate nu se detaliază aspectele privind procurarea ,transportul si depozitarea materiei prime.Linia tehnologică de presupune existenţa 
alimentării cu energie electrică condiţionat de amplasarea unui post Trafo de 100KVA pe amplasamentul studiat în Anexele A2 şi A3 nefiind indicate cheltuieli 
eligibile/neeligibile pentru asigurarea cu utilităţi(la vizita pe teren se menţionează distanţa de racordare pentru alimentarea cu apă L~700M.Soluţia de încălzire a halei nu 
este prevăzută în Bugetul indicativ pentru spaţiile de producţie şi în cele destinate folosirii de personalului angajat.Ofertele prezentate pentru stabilirea rezonabilităţii 
preţurilor respectiv a valorii liniei tehnologice nu sînt conforme şi comparbile din punct de vedere al subsecţiunilor liniei tehnologice şi nu sînt însoţite de informaţii tehnice 
minimale pentru componentele liniei pentru produs paleţi.Pentru kitul de panouri fotovoltaice nu s-a prezentat ofertă sau extras din baza de date APDRP. EG2-În Studiul de 
fezabilitate nu se detaliază aspectele privind procurarea ,transportul si depozitarea materiei prime.Linia tehnologică de presupune existenţa alimentării cu energie electrică 
condiţionat de amplasarea unui post Trafo de 100KVA pe amplasamentul studiat în Anexele A2 şi A3 nefiind indicate cheltuieli eligibile/neeligibile pentru asigurarea cu 
utilităţi(la vizita pe teren se menţionează distanţa de racordare pentru alimentarea cu apă L~700M.Soluţia de încălzire a halei nu este prevăzută în Bugetul indicativ pentru 
spaţiile de producţie şi în cele destinate folosirii de personalului angajat.Ofertele prezentate pentru stabilirea rezonabilităţii preţurilor respectiv a valorii liniei tehnologice nu 
sînt conforme şi comparbile din punct de vedere al subsecţiunilor liniei tehnologice şi nu sînt însoţite de informaţii tehnice minimale pentru componentele liniei pentru 
produs paleţi.Pentru kitul de panouri fotovoltaice nu s-a prezentat ofertă sau extras din baza de date APDRP. Ofertele prezentate pentru stabilirea rezonabilităţii preţurilor 
respectiv a valorii liniei tehnologice nu sînt conforme şi comparbile din punct de vedere al subsecţiunilor liniei tehnologice şi nu sînt însoţite de informaţii tehnice minimale 
pentru componentele liniei pentru produs paleţi.Pentru kitul de panouri fotovoltaice nu s-a prezentat ofertă sau extras din baza de date APDRP Ofertele prezentate pentru 
stabilirea rezonabilităţii preţurilor respectiv a valorii liniei tehnologice nu sînt conforme şi comparbile din punct de vedere al subsecţiunilor liniei tehnologice şi nu sînt însoţite 
de informaţii tehnice minimale pentru componentele liniei pentru produs paleţi.Pentru kitul de panouri fotovoltaice nu s-a prezentat ofertă sau extras din baza de date 
APDRP EG1-EG6 În Cererea de finanţare nu este prezentat Doc.nr.3 –act de proprietate asupra terenului sau alt document încheiat la dotariat Extrasul de carte funciară 
ataşat fiind document obligatoriu din lista documentelor .Există neconcordanţe între informaţiile prezentate în CU care la regimul tehnic indică suprafaţa de 17.971mp şi 
parcela prezentată ăn extrasul de Carte funciară şi documentul eliberat de APM Bihor care prin Decizia de evaluare iniţială se referă la amplasament propus situat în Par
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307 312 C 01 12 6 05 00729 2012 9 28

CONSTRUIRE UNITATE DE 
PRODUCTIE LA SC 

HUSTEVAL SRL
SC HUSTEVAL 

SRL BIHOR Comuna/Oras BORS 
Sat SANTION - - - - - - - - - - 235.289 2.040 199.996 0 35.293 44.134.763

Proiectul este neeligibil din următoarele motive: – Dosarul Cererii de Finanțare nu este legat si sigilat. - EG1-În Contractul de Concesiune nr.2659 din 20.07.2012,SC 
HUSTEVAL SRL în calitate de concesionar are suprafata de 2312 mp teren intravilan, comuna Borș, Zona Industriala,amplasament Parc Industrial . În Certificatul de 
urbanism nr.80/08.08.2012 este menționat la Regimul Tehnic suprafața minimă lot- 700 mp.Această suprafață nu corespunde cu suprafața solicitantului din Contractul de 
Concesiune.De asemeni nu este precizat dacă Certificatul de urbanism poate fi folosit sau nu în scopul declarat. - EG2-Suprafața halei de producție este 
supradimensionată(711,08mp) comparativ cu natura activității propuse și volumul utilajeler solicitate prin proiect.Este prevazut un spațiu excesiv de mare pentru depozitare
materiei prime dar nu se precizează unde vor fi depozitate produsele finite rezultate. EG2-Suprafața halei de producție este supradimensionată(711,08mp) comparativ cu 
natura activității propuse și volumul utilajeler solicitate prin proiect.Este prevazut un spațiu excesiv de mare pentru depozitarea materiei prime dar nu se precizează unde vor 
fi depozitate produsele finite rezultate. Solicitantul a prezentat deviz pe obiect "hala productie" cu lucrari de constructii atat pe eligibil cit si pe neeligil fara sa detalieze 
cheltuielile neeligibile. la pct. 4.4 s-a bifat "nu" pentru bunuri deoarece ofertele nu sunt conforme in sensul ca cele trei oferte sunt pentru acelesi utilaje , realizate de acelasi 
producator . Trei societati diferite vand aceleasi utilaje.Caracteristicile tehnice ale utilajelor din cele trei oferte nu corespund caracteristicilor trecute la pct.3.8 din SF Confo
Doc. 16 - acelaşi consultant al proiectului - SC. ROMACTIV BUSINESS se regăseşte la 16 proiecte.- acelaşi amplasament (comuna Bors, judetul Bihor) al proiectului se 
regăseşte la 33 proiecte.Amplasamentul investitiei este judetul Bihor , comuna Bors , Zona Industriala , Parc Industrial. Solicitantul detine o suprafata de 2312 mp , numar 
cadastral 52279 conform Contractului de Concesiune nr.2659/20.07.2012. La aceasta locatie solicitantul i-si propune sa construiasca si sa doteze cu utilaje o hala de 
productie elemente de legatura pentru tubulaturi de ventilatie ( cod CAEN 2599 ,2562 ). In urma verificarilor efectuate in Doc.16 referitoare la amplasament , s-a constatat 
existenta unui alt proiect cu amplasament alaturat amplasamentului prezentului proiect . Proiectul apartine SC. ZIOKABON SRL , acesta detinand o suprafata de 2312 mp
numar cadastral 52280 conform Contractului de Concesiune nr.2660/20.07.2012. SC. ZIOKABON SRL i-si propune sa construiasca si sa doteze cu utilaje o hala de 
productie tubulatura pentru sisteme de ventilatie ( cod CAEN 2599 , 2562 ).Avand in vedere urmatoarele aspecte comune celor doua proiecte :- amplasamente alaturate 
conform planurilor de situatie anexate la proiecte si a extraselor de carte funciara ( numar cadastral 52279 respectiv 522280 ).- Aceleasi coduri CAEN 2599 , 2562 . SC 
HUSTEVAL SRL produce elemente de legatura pentru tubulaturi de ventilatie , SC. ZIOKABON SRL produce tubulatura pentru sisteme de ventilatieConsideram ca cele 
doua investitii sunt complementare , acestea completandu-se in cadrul fluxului tehnologic. Cele doua investitii nu pot functiona independent creându-se astfel condiţii 
artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Nu s-au identificat legaturi intre actionarii celor doua fime dar avand in 
vedere urmatoarele aspecte:- Cele doua firme au fost infiintate in aceeasi zi 01.03.2012 (SC HUSTEVAL SRL – J5/303/2012 – 1.03.2012 , SC. ZIOKABON SRL – 
J5/304/2012 – 1.03.2012 )- Acelasi telefon 07300002598 ca si contacte firma trecut in cele doua certificate constatatoare ORC- Contracte concesiune intocmite in aceeasi 
zi : SC HUSTEVAL SRL – 2659/20.07.2012 ; SC. ZIOKABON SRL – 2660/20.07.2012- Certificate de urbanism eliberate in aceeasi zi – 8.08.2012- Documente APM 
eliberate in aceeasi zi : SC HUSTEVAL SRL – 15405/17.09.2012 ; SC. ZIOKABON SRL – 15404/17.09.2012- Document banca eliberate de aceeasi banca si in aceeasi zi 
– 2.08.2012- Scrisoare confort eliberata de aceeasi banca si in aceeasi zi – 28.09.20132 etcConsideram ca beneficiarul a creat conditii artificiale in sensul fractionarii 
artificiale a investitiei cu scopul de a depasi plafonul maxim in cadrul masurii sau pentru a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare pe aceeasi masura. Proiectul 
este neeligibil din următoarele motive: – Dosarul Cererii de Finanțare nu este legat si sigilat. - EG1-În Contractul de Concesiune nr.2659 din 20.07.2012,SC HUSTEVAL 
SRL în calitate de concesionar are suprafata de 2312 mp teren intravilan, comuna Borș, Zona Industriala,amplasament Parc Industrial . În Certificatul de urbanism 
nr.80/08.08.2012 este menționat la Regimul Tehnic suprafața minimă lot- 700 mp.Această suprafață nu corespunde cu suprafața solicitantului din Contractul de 
Concesiune.De asemeni nu este precizat dacă Certificatul de urbanism poate fi folosit sau nu în scopul declarat. - EG2-Suprafața halei de producție este 
supradimensionată(711,08mp) comparativ cu natura activității propuse și volumul utilajeler solicitate prin proiect.Este prevazut un spațiu excesiv de mare pentru depozitare
materiei prime dar nu se precizează unde vor fi depozitate produsele finite rezultate.Solicitantul a prezentat deviz pe obiect "hala productie" cu lucrari de constructii atat pe 
eligibil cit si pe neeligil fara sa detalieze cheltuielile neeligibile.Ofertele nu sunt conforme in sensul ca cele trei oferte sunt pentru acelesi utilaje , realizate de acelasi 
producator . Trei societati diferite vand aceleasi utilaje.Caracteristicile tehnice ale utilajelor din cele trei oferte nu corespund caracteristicilor trecute la pct.3.8 din SFConform 
Doc. 16 - acelaşi consultant al proiectului - SC. ROMACTIV BUSINESS se regăseşte la 16 proiecte.- acelaşi amplasament (comuna Bors, judetul Bihor) al proiectului se 
regăseşte la 33 proiecte.Amplasamentul investitiei este judetul Bihor , comuna Bors , Zona Industriala , Parc Industrial. Solicitantul detine o suprafata de 2312 mp , numar 
cadastral 52279 conform Contractului de Concesiune nr.2659/20.07.2012. La aceasta locatie solicitantul i-si propune sa construiasca si sa doteze cu utilaje o hala de 
productie elemente de legatura pentru tubulaturi de ventilatie ( cod CAEN 2599 2562 ) In urma verificarilor efectuate in Doc 16 referitoare la amplasament s-a constat

308 312 C 01 12 6 05 00730 2012 9 28

CONSTRUIRE UNITATE DE 
PRODUCTIE LA SC 

ZIOKABON SRL
SC ZIOKABON 

SRL BIHOR Comuna/Oras BORS 
Sat SANTION - - - - - - - - - - 235.269 2.041 199.978 0 35.291 44.334.741

În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că asociatul unic și Reprezentant legal Popoviciu Istvan Attila de la SC ZIOKABON SRL nu mai deține acțiuni la alte 
firme. În urma verificării solicitantului și a Reprezentantului legal nu au fost găsiți cu proiecte finalizate sau în derulare în cadrul aceleiași măsuri. Suprafața halei de 
producție este supradimensionată(711,08mp) comparativ cu natura activității propuse și volumul utilajeler solicitate prin proiect.Este prevazut un spațiu excesiv de mare 
pentru depozitarea materiei prime dar nu se precizează unde vor fi depozitate produsele finite rezultate. Din analiza de la pct.6 am constatat că la solicitantul SC 
ZIOKABON SRL :- Nu au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte cu același titlu; - Nu au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 
proiecte care să aibă același sediu social cu al solicitantului SC ZIOKABON SRL , respectiv în loc.Oșorhei, sat Oșorhei, nr.179, jud. Bihor.- Au fost identificate în cadrul 
Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte cu același amplasament (comuna) ca al solicitantului SC ZIOKABON SRL, com. Borș, sat Santion, jud. Bihor;SC SVALIROZ SRLSC 
REVISTIOS SRLSC TIELOTAS SRLSC KAZINIZO SRLSC DAMIOWIS SRL - Nu au fost identificate alte proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 conform 
documentului 16, la care doamnul Popovici Istvan Attila să fie Reprezentant legal. - Au fost identificate proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 conform 
documentului 16 cu același consultant –SC ROMACTIV BUSINESS CONSULTING SRL; SC TOBIMESK SRL SC REVISTIOS SRLSC KAZINIZO SRLSC TIELOTAS 
SRLSC LITELSANT SRLSC DRIMORAKY SRL În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că asociatul unic și Reprezentant legal Popoviciu Istvan Attila de la SC 
ZIOKABON SRL nu mai deține acțiuni la alte firme. În urma verificării solicitantului și a Reprezentantului legal nu au fost găsiți cu proiecte finalizate sau în derulare în 
cadrul aceleiași măsuri.Solicitantul are un Contract de Concesiune nr.2660 din 20.07.2012, pentru suprafața de 2312 mp, aplasament Parc Industrial . Pe amplasamentul – 
Parc Industrial al comunei Borș mai dețin Contrac de Concesiune și alți solicitanți dupa cum urmează:SC LITELSANT SRL – cod CAEN 2041;SC DRIMORAKY SRL – cod
CAEN principal 2562;SC TOBIMESK SRL - cod CAEN principal 2511;SC NORD – VEST PLAST SRL - cod CAEN principal 2229;SC SVALIROZ SRL - cod CAEN 
principal1623;SC DAMIOWIS SRL - cod CAEN principal 1621;SC KAZINIZO SRL - cod CAEN principal 1629;SC TIELOTAS SRL - cod CAEN principal 2361SC 
REVISTIOS SRL - cod CAEN principal 2361.Având în vedere cele menționate, la momentul evaluării nu au putut fi identificate suficiente elemente care să conducă la 
concluzia de creare condiții artificiale.În urma analizei acestor aspecte considerăm că solicitantul NU a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și 
a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Considerăm că investiția propusă poate funcționa independent de alte investiții finanțate prin FEADR. Proiec
este neeligibil din următoarele motive:– Dosarul Cererii de Finanțare nu este legat si sigilat.- EG1-În Contractul de Concesiune nr.2660 din 20.07.2012,SC ZIOKABON SRL 
în calitate de concesionar are suprafata de 2312 mp teren intravilan, comuna Borș, Zona Industriala,amplasament Parc Industrial . În Certificatul de urbanism 
nr.77/08.08.2012 este menționat la Regimul Tehnic suprafața minimă lot- 700 mp.Această suprafață nu corespunde cu suprafața solicitantului din Contractul de 
Concesiune.De asemeni nu este precizat dacă Certificatul de urbanism poate fi folosit sau nu în scopul declarat.- EG2-Suprafața halei de producție este 
supradimensionată(711,08mp) comparativ cu natura activității propuse și volumul utilajeler solicitate prin proiect.Este prevazut un spațiu excesiv de mare pentru depozitare
materiei prime dar nu se precizează unde vor fi depozitate produsele finite rezultate.

309 312 C 01 12 6 05 00749 2012 9 28
ACHIZITII DE UTILAJE 
PENTRU FABRICAREA 

MATURILOR SI PERIILOR

SC DAMARIS 
PLAST SRL BIHOR

Comuna/Oras 
OLCEA Sat 
CALACEA

- - - - - - - - - - 235.000 9.116 199.750 0 35.250 44.534.491

A fost modificat Bugetul indicativ cu trecerea pe cheltuieli neeligibile a valorii PERE - panouri fotovoltaice in valoare de 9116 euro fara TVA. 5.1 - Planul financiar a fost 
modificat conform noii valori stabilita pentru cheltuielile eligibile. Solicitantul a prezentat la Cererea de Finantare un Extras de cont intermediar, datat 27.09.2012 cu sold 
intermediar la 27.09.2012 in valoare de 168.020 lei emis de BTRL Sucursala Oradea al carui disponibil a fost creat prin plata unui avans de catre SC HYLCONS SRL (val. 
avans 158.000 lei). Ulterior in aceeasi zi 27.09.2012, solicitantul SC DAMARIS PLAST SRL, restituie integral avansul primit catre SC HYLCONS SRL. Urmare acestor 
operatiuni rezulta ca soldul disponibil in data de 27.09.2012 nu asigura cofinantarea proiectului, solicitantul prin aceste operatiuni plata-restituire avans creaza conditii 
artificiale pentru a demonstra in mod nereal existenta cofinantarii proiectului. Datele au fost obtinute in urma solicitarii Informatiilor suplimentare. Solicitantul a prezentat la 
Cererea de Finantare un Extras de cont intermediar, datat 27.09.2012 cu sold intermediar la 27.09.2012 in valoare de 168.020 lei emis de BTRL Sucursala Oradea al carui 
disponibil a fost creat prin plata unui avans de catre SC HYLCONS SRL (val. avans 158.000 lei). Ulterior in aceeasi zi 27.09.2012, solicitantul SC DAMARIS PLAST SRL, 
restituie integral avansul primit catre SC HYLCONS SRL. Urmare acestor operatiuni rezulta ca soldul disponibil in data de 27.09.2012 nu asigura cofinantarea proiectului, 
solicitantul prin aceste operatiuni plata-restituire avans creaza conditii artificiale pentru a demonstra in mod nereal existenta cofinantarii proiectului. Datele au fost obtinute in 
urma solicitarii Informatiilor suplimentare.

Page 89 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

310 312 C 01 12 6 05 00747 2012 9 28 CONSTRUIRE SERVICE 
AUTO, IMPREJMUIRE

NELBOG 
CONSTRUCT 

SRL
BIHOR

Comuna/Oras 
OSORHEI Sat 

OSORHEI
- - - - - - - - - - 213.955 21.000 149.768 0 64.187 44.684.259

Pct 1.1 A fost verificat solicitantul in serviciul RECOM, constatandu-se ca societatea nu se regaseste cu parti sociale/actiuni in alte societati.Pct 1.5 A fost verificat 
actionarul unic in serviciul RECOM constatandu-se ca este asociat si la SC Nelbog SRL cui 18979182, avand cota de participare la beneficii si pierderi 95,24%.Societatea 
SC Nelbog SRL , conform verificarilor din baza de date FEADR nu are proiect contractat in cadrul masurii 312. EG1, EG6- S-a bifat „NU” din urmatoarele 
considerente:Solicitantul nu a prezentat documente care sa certifice un drept real principal asupra terenului pe care urmeaza a fi amplasata investitia, desi proiectul prevede 
realizarea unei constructii definitive.Solicitantul SC NELBOG CONSTRUCT SRL, prin prezentul proiect isi propune sa construiasca o hala pentru service auto si dotari 
specifice acesteia.La dosarul cererii de finantare, pentru documentul 3 „Documente pentru terenurile si cladirile pe/in care sunt/vor fi realizate investitiile”, solicitantul SC 
NELBOG CONSTRUCT SRL, a atasat contract de constituire a dreptului de superficie cu incheiere de autentificare nr. 1595 din 18.09.2012. Solicitantului i se acorda 
dreptul de superficie, pe o „portiune de teren de 700 mp, din care 450 mp va fi amplasata constructia, impreuna cu portiunea de 250 mp de teren necesar exploatarii” , din 
totalul terenului intravilan de 2000 mp ce apartin proprietarilor Bogdan Ioan si sotia Bogdan Laura-Ioana. Terenul este inscris si in extrasul de cartea funciara nr. 54258 a 
OCPI Bihor , BCPI Oradea, atasat cererii de finantare. In extrasul de carte funciara nr. 54258, se specifica la categoria de folosinta a terenului „PASUNE”. In certificatul de 
urbanism nr 230/20.09.2012, atasat cererii de finantare, la Regimul juridic se specifica „ pana la data solicitarii autorizatiei de constituire investitorul va dobindi drept real 
asupra imobilului – teren- conform prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare „ 
iar la Regimul economic se specifica „Destinatie actuala : PASUNE”.Legea 50/1991 Art. 23 precizeaza referitor la constructii in intravilan urmatoarele:(1)Intravilanul 
localitatilor se stabileste prin planurile generale de urbanism -PUG -, aprobate potrivit legii.(2)Ulterior aprobarii Planului General de Urbanism - PUG - pot fi introduse 
înintravilanul localitatilor si unele terenuri din extravilan, numai în conditiitemeinic fundamentate pe baza de planuri urbanistice zonale - PUZ -,aprobate potrivit 
legii.(3)TERENURILE DESTINATE CONSTRUIRII SE SCOT DIN CIRCUITUL AGRICOL, TEMPORAR SAU DEFINITIVAvand in vedere prevederillor Legii zootehniei nr. 
72/2002, completata si modificata prin Legea 214/2011, completata si modificata prin OUG 34/23.04.2013 – „organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanen
si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, SE INTERZICE SCOATEREA DEFINITIVA SAU TEMPORARA DIN CIRCUITUL AGRICOL A 
PAJISTILOR „.OUG 34/23.04.2013 cuprinde prevederi pentru uniformizarea organizarii, administrarii si exploatarii pajistilor si in care se specifica :Art 1 alin 2) Pajistile 
permanente, denumite in continuare pajisti, sunt suprafete agricole de pasuni si fanete, naturale sau cultivateArt. 3. - Sunt supuse regimului de organizare, administrare si 
exploatare urmatoarele categorii de pajisti: lit e) pajisti proprietate privata a persoanelor fizice si juridice; Art 5 alin (2) SE INTERZICE SCOATEREA DEFINITIVA SAU 
TEMPORARA DIN CIRCUITUL AGRICOL A PAJISTILORArt. 8. - In cazul instrainarii pajistilor prevazute la art. 3 lit.d) si e), noul proprietar este obligat sa mentina 
categoria de folosinta a terenului, cu respectarea prevederilor legale in vigoare. Avand in vedere documentele de teren atasate cererii de finantare si certificatului de 
urbanism prin care se reglementeaza Regimul juridic si economic al terenului pe care urmeaza a fi amplasata constructia propusa prin proiect, se constata ca solicitantul nu 
a prezentat documente care sa certifice un drept real principal si constructia propusa prin proiect nu se poate realiza pe amplasamentul propus. In consecinta proiectul 
devine neeligibil deoarece intreaga investitie depinde de constructia ce face obiectul cererii de finantare.Certificatul de urbanism nr. 230/20.09.2012, specifica un alt titlu al 
proiectului decat cel din Studiul de fezabilitate.EG 5 – S-a bifat „NU” din urmatoarele considerente:Metodologia de verificare a eligibilitatii E3.1-M312 Cod manual M01-02 
versiunea 07 specifica la puncte de verificat: „concordanta datelor din Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ cu datele din documentele eliberate de institutiile 
competente, de specialitate ale statului (Ministerul Mediului si Padurilor, Agentia Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor, Ministerul Sanatatii): numele 
solicitantului, titlul proiectului, localizarea investitiei.”Titlul proiectului din „Clasarea notificarii” nr. 16362/26.09.2012 emisa de APM Bihor nu corespunde cu cel specificat in 
studiul de fezabilitate. Notificarea nr. 12892/25.09.2012 emisa de DSP Bihor, are neconcordante privind titlul proiectului si numele solicitantului fata de datele din studiul de 
fezabilitate. aceleasi ca expert 1 Matricea de verificare a viabilitatii economice nu a fost completata deoarece cheltuielile aferente proiectului devin NEELIGIBILE avand in 
vedere neindeplinirea criteriului de eligibilitate EG1,EG5 si EG6 Verificarea bugetului indicativ nu a fost completat deoarece cheltuielile aferente proiectului devin 
NEELIGIBILE avand in vedere neindeplinirea criteriului de eligibilitate EG1,EG5 si EG6 Fisa de verificare a rezonabilitatii preturilor nu a fost completata deoarece cheltuie
aferente proiectului devin NEELIGIBILE avand in vedere neindeplinirea criteriului de eligibilitate EG1,EG5 siEG6 Fisa de verificare a rezonabilitatii preturilor nu a fost 
completata deoarece cheltuielile aferente proiectului devin NEELIGIBILE avand in vedere neindeplinirea criteriului de eligibilitate EG1,EG5 siEG6 1.Acelasi titlu al 
proiectului apare si la cererea de finantare F312C011260500564 Bront Florin Marius3. Acelasi amplasament (comuna) al proiectului se regaseste la urmatoarele 
proiecte:F312C011260500485 S.C. HELPALL MEDICAL S.R.L.F312C011260500518 SC LUCSAUTO SERVICE SRLF312M011260500605 SC AXTROM 
MANUFACTURE SRLF312M011260500611 SC PROVETERINARIA SRLF312M011260500702 S C WELBERG S R L F312C011260500713 ILISIE

311 312 M 01 12 6 05 00736 2012 9 28
"UTILAJE SI ECHIPAMENTE 

PENTRU PRELUCRAREA 
LEMNULUI"

S.C. VELTA 
PROD S.R.L. BIHOR Comuna/Oras FINIS 

Sat IOANIS - - - - - - - - - - 221.320 0 188.122 0 33.198 44.872.381

Beneficiarul nu indeplineste conditia de eligibilitate EG2 – beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei – nu indeplineste conditia de eligibilitate din punct de 
vedere al vizitei in teren. La verificarea cladirii in care se propune a se monta utilajele, s-a constatat urmatoarele : cladirea se afla intr-o stare avansata de degradare, nu 
exista ferestre si usi, nu exista raport de expertiza tehnica care sa certifice viabilitatea constructiei respective pe o durata cel putin egala cu durata de functionare a utilajelor 
respective, avand in vedere ca cererea de finantare vizeaza achizitii de utilaje cu montaj, intr-o constructie existenta. La momentul verificarii cladirea nu era racordata la 
energie electrica, alimentare cu apa, canalizare, acestea nu corespund cu utilitatile specificate in contractul de inchiriere si nu sunt descrise in memoriul justificativ. In 
consecinta, cererea de finantare este neeligibila.

312 312 C 01 12 6 05 00775 2012 9 28

CONSTRUIRE DEPOZIT 
PRODUSE NONALIMENTARE  

LA SC UTIL CONFORT XL 
SRL, IN COMUNA NOJORID, 
SAT APATEU, NR.CAD.1989, 

JUD. BIHOR  

SC UTIL 
CONFORT XL 

SRL
BIHOR

Comuna/Oras 
NOJORID Sat 

APATEU
- - - - - - - - - - 270.690 21.434 189.483 0 81.207 45.061.864

EG- 1 –S.C.UTIL CONFORT XL S.R.L. propune prin proiect construirea unei hale de depozitare produse non alimentare ce va fi amplasata in localitatea Apateu, comuna 
Nojorid, judetul Bihor. In mod gresit se arata in CF la A4 si A5 ca aceasta hala va fi amplasata in localitatea Livada de Bihor, judetul Bihor, acest lucru a ramas necorectat 
de la un alt proiect depus in aceeasi sesiune deoarece firma de consultanta are depuse 6 proiecte care propun activitati de depozitare produse nealimentare in aceeasi 
comuna Nojorid.Solicitantul intentioneaza sa depoziteze urmatoarele categorii de produse :- Depozitare de stocuri de materii prime , semifabricate si produse finite .- 
Depozitare echipamente si utilaje de productie .- Depozitare de mobilier si dotari .- Depozitare de materiale de constructii .- Depozitare de mobilier sau alte bunuri personale 
– in special in cazul persoanelor fizice .Nu se fundamenteaza necesitatea si oportunitatea investitiei propuse.In SF se arata „in prezent pe raza jud Bihor specificati ca sunt 
21 de societati care au obiect principal de activitate serviciile de depozitare”, prezentand pentru acestea o cifra de afaceri an 2011 , dar din aceste 21 societati doar 13 au 
avut activitate si au inregistrat venituri. In comuna Nojorid exista alte sase proiecte identice care propun acelasi tip de investitie – depozitare produse nonalimentare si nu se 
demonstreaza ca exista disponibilitati de clienti in zona care pot acoperi capacitatile de depozitare nou create prin aceste proiecte.EG- 2 – viabilitatea investitiei nu este 
demonstrata. Se afirma ca seviciile societatii se adreseaza persoanelor fizice si societatilor comerciale din zona, dar nu se prezinta concret care sunt produsele depozitate si 
care sunt clientii identificati pentru fiecare tip de produs nonalimentar in parte depozitat. Nu se prezinta modul de calcul al pretului / mp si cum se vor taxa pe luna sau in 
cazuri speciale pe zi . Se afirma deasemena ca pentru manipularea produselor se va taxa pe mp o singura data la intrarea bunurilor in depozit. Tarifele pentru serviciile 
prestate nu sunt justificate. Pentru fiecare serviciu de depozitare s-a folosit un pret mediu, dar nu se prezinta clar care stocuri de materii prime,semifabricate si produse fin
se depoziteaza, la fel pentru arhiva, mobilier, materiale de constructii. Se prezinta la pag.78 de la cererea de finantare un tabel cu produsul /pret mediu /um , fara explicatii 
asupra calculului acestor preturi.Nu se prezinta modul de depozitare al tipurilor de cantitati de produse in hala de depozitare si cati mp din hala vor fi depozitati cu fiecare 
produs . Nu sunt specificate cantitatile depozitate in hala, nu sunt specificati care sunt clientii ,ci se face doar o prognoza a cresterii pietei de produse nonagricole in viitor pe 
fundalul unei dezvoltari previzionate fara nici o sustinere temeinica si fundamentare a profilului. Investitia propusa de SC UTIL CONFORT XL SRL nu a demonstrat prin 
documentele prezentate la cererea de finantare ca se respecta criteriul de eligibilitate EG2 si proiectul este neeligibil Matricea nu se poate completa deoarece nu se pot 
valida veniturile prognozate in Anexa B. EG- 1 –S.C.UTIL CONFORT XL S.R.L. propune prin proiect construirea unei hale de depozitare produse non alimentare ce va fi 
amplasata in localitatea Apateu, comuna Nojorid, judetul Bihor. In mod gresit se arata in CF la A4 si A5 ca aceasta hala va fi amplasata in localitatea Livada de Bihor, 
judetul Bihor, acest lucru a ramas necorectat de la un alt proiect depus in aceeasi sesiune deoarece firma de consultanta are depuse 6 proiecte care propun activitati de 
depozitare produse nealimentare in aceeasi comuna Nojorid.Solicitantul intentioneaza sa depoziteze urmatoarele categorii de produse :- Depozitare de stocuri de materii 
prime , semifabricate si produse finite .- Depozitare echipamente si utilaje de productie .- Depozitare de mobilier si dotari .- Depozitare de materiale de constructii .- 
Depozitare de mobilier sau alte bunuri personale – in special in cazul persoanelor fizice .Nu se fundamenteaza necesitatea si oportunitatea investitiei propuse.In SF se arata 
„in prezent pe raza jud Bihor specificati ca sunt 21 de societati care au obiect principal de activitate serviciile de depozitare”, prezentand pentru acestea o cifra de afaceri an 
2011 , dar din aceste 21 societati doar 13 au avut activitate si au inregistrat venituri. In comuna Nojorid exista alte sase proiecte identice care propun acelasi tip de investitie 
– depozitare produse nonalimentare si nu se demonstreaza ca exista disponibilitati de clienti in zona care pot acoperi capacitatile de depozitare nou create prin aceste 
proiecte.EG- 2 – viabilitatea investitiei nu este demonstrata. Se afirma ca seviciile societatii se adreseaza persoanelor fizice si societatilor comerciale din zona, dar nu se 
prezinta concret care sunt produsele depozitate si care sunt clientii identificati pentru fiecare tip de produs nonalimentar in parte depozitat. Nu se prezinta modul de calcul al 
pretului / mp si cum se vor taxa pe luna sau in cazuri speciale pe zi . Se afirma deasemena ca pentru manipularea produselor se va taxa pe mp o singura data la intrarea 
bunurilor in depozit. Tarifele pentru serviciile prestate nu sunt justificate. Pentru fiecare serviciu de depozitare s-a folosit un pret mediu, dar nu se prezinta clar care stocuri 
de materii prime,semifabricate si produse finite se depoziteaza, la fel pentru arhiva, mobilier, materiale de constructii. Se prezinta la pag.78 de la cererea de finantare un 
tabel cu produsul /pret mediu /um , fara explicatii asupra calculului acestor preturi.Nu se prezinta modul de depozitare al tipurilor de cantitati de produse in hala de 
depozitare si cati mp din hala vor fi depozitati cu fiecare produs . Nu sunt specificate cantitatile depozitate in hala, nu sunt specificati care sunt clientii ,ci se face doar o 
prognoza a cresterii pietei de produse nonagricole in viitor pe fundalul unei dezvoltari previzionate fara nici o sustinere temeinica si fundamentare a profilului. Investitia 
propusa de SC UTIL CONFORT XL SRL nu a demonstrat prin documentele prezentate la cererea de finantare ca se respecta criteriul de eligibilitate EG2 si proiectul este 
neeligibil

313 312 M 01 12 6 05 00740 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJE LA 
JURJAK ANDA MARIA

JURJAK ANDA 
MARIA BIHOR Comuna/Oras TINCA 

Sat BELFIR - - - - - - - - - - 142.250 0 99.575 0 42.675 45.161.439

Proiectele depuse de urmatoarele personae fizice JURJAK ANDA MARIA Iinregistrata cu Cererea de Finantare Nr, F 312M011260500740 JURJAK DOINA inregistrata cu 
Cererea de Finantare Nr. F312M011260500751LATCO MIRCEA inregistrat cu Cererea de Finantare Nr. F312M0112600634 Au urmatoarele puncte comune: - Toate 
proiectele au acelasi cod CAEN, cumpara aceleasi utilaje ( buldoexcavator, placa vibratoare),- Au acelasi amplasament( Comuna Tinca, sat Belfir ) - Au aceleasi oferte, - Au 
beneficiat de serviciile aceleiasi firme de consultanta, toate cele trei proiecte sunt identice (difera numai sumele) ,- Solicitantii sunt ruda intre ei . In urma analizei 
informatiilor suplimentare s-au constatat urmatoarele : Referitor la cofinantarea celor trei proiecte , din analiza extraselor de cont emise pe perioada 01-30.09.2012 s-a 
dovedit incapacitatea soliciantilor de a asigura cofinantarea proiectelor. Suma ce a facut dovada cofinantarii pentru fiecare proiect a fost transferata de la un solicitant la altul 
.In concluzie cele trei proiecte au fost declarate neeligibile pentru intentia de creare de conditii artificiale . Avand in vedere neeligibilitatea proiectului viabilitatea economica 
nu se justifica . Proiectele depuse de urmatoarele personae fizice JURJAK ANDA MARIA Iinregistrata cu Cererea de Finantare Nr, F 312M011260500740 JURJAK DOINA 
inregistrata cu Cererea de Finantare Nr. F312M011260500751LATCO MIRCEA inregistrat cu Cererea de Finantare Nr. F312M0112600634 Au urmatoarele puncte comun
- Toate proiectele au acelasi cod CAEN, cumpara aceleasi utilaje ( buldoexcavator, placa vibratoare),- Au acelasi amplasament( Comuna Tinca, sat Belfir ) - Au aceleasi 
oferte, - Au beneficiat de serviciile aceleiasi firme de consultanta, toate cele trei proiecte sunt identice (difera numai sumele) ,- Solicitantii sunt ruda intre ei . In urma analizei 
informatiilor suplimentare s-au constatat urmatoarele : Referitor la cofinantarea celor trei proiecte , din analiza extraselor de cont emise pe perioada 01-30.09.2012 s-a 
dovedit incapacitatea soliciantilor de a asigura cofinantarea proiectelor. Suma ce a facut dovada cofinantarii pentru fiecare proiect a fost transferata de la un solicitant la altul 
.In concluzie cele trei proiecte au fost declarate neeligibile pentru intentia de creare de conditii artificiale .

314 312 M 01 12 6 05 00735 2012 9 28 "FABRICA DE PALETI" S.C. CERTO 
PROD S.R.L. BIHOR Comuna/Oras FINIS 

Sat IOANIS - - - - - - - - - - 226.800 0 192.780 0 34.020 45.354.219

Beneficiarul nu indeplineste conditia de eligibilitate EG2 – beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei – nu indeplineste conditia de eligibilitate din punct de 
vedere al vizitei in teren. La verificarea cladirii in care se propune a se monta utilajele, s-a constatat urmatoarele : cladirea se afla intr-o stare avansata de degradare, nu 
exista ferestre si usi, nu exista raport de expertiza tehnica care sa certifice viabilitatea constructiei respective pe o durata cel putin egala cu durata de functionare a utilajelor 
respective, avand in vedere ca cererea de finantare vizeaza achizitii de utilaje cu montaj, intr-o constructie existenta. La momentul verificarii cladirea nu era racordata la 
energie electrica, alimentare cu apa, canalizare, acestea nu corespund cu utilitatile specificate in contractul de inchiriere si nu sunt descrise in memoriul justificativ. In 
consecinta, cererea de finantare este neeligibila.
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315 312 M 01 12 6 05 00741 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC 
JRK CONSTRUCT SRL

SC JRK 
CONSTRUCT 

SRL
BIHOR Comuna/Oras TINCA 

Sat BELFIR - - - - - - - - - - 128.850 0 90.195 0 38.655 45.444.414
Solicitantul nu a semnat si stampilat Formularul F - Declaratia pe propria raspundere a solicitantului. Solicitantul nu a semnat si stampilat formularul F - Declaratia pe 
propria raspundere a solicitantului.

316 312 C 01 12 6 05 00718 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC 
ADP WATERCUT SRL

SC ADP 
WATERCUT SRL BIHOR

Comuna/Oras 
BIHARIA Sat 

BIHARIA
- - - - - - - - - - 220.000 20.000 187.000 0 33.000 45.631.414

1.1 - conform verificarilor in serviciul RECOM, asociatul unic al solicitantului SC. ADP WATERCUT SRL este asociat cu cota de participare de 33,33 % in societatea 
SAGELYS SRL care are activitate secundara-operatiuni de mecanica generala, cod CAEN: 2562, cu sediu in municipiul Oradea. Cela doua localitati sunt in aceeiasi zona a 
judetului Bihor la o distanta de 14 km una de cealalta, isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe piete adiacente, existand astfel neconcordanta cu declaratia din 
doc. 11.3-Anexa nr. 4.1 ,,intreprindere autonoma,,. EG1: Solicitantul a refacut devizele obiectelor prin incadrarea corecta a valorii eligibile a echipamentelor pe care le va 
achizitionaEG6: Solicitantul a prezentat Extras de Carte Funciara cu inscrierea Contractului de Constituire a unui drept de uzufruct. Solicitantul a prezentat 3 oferte de pret 
pentru bunuri si o oferta de pret pentru servicii. In comuna Biharia in aceeiasi sesiune a mai fost depus 1 proiecte pe acelasi tip de investitii, solicitantul are sediul social la 
aceeiasi adresa cu SC. Crisana Calore SRL care a depus proiect in aceeiasi sesiune, dar pentru alt tip de investitie, reprezentantu legal nu este reprezentant legal si in 
cadrul altor proiecte, consultantul este comun la SC. Crisana Calore SRL , SC. Adp Watercut SRL si SC. Debitare Laser SRL care au depus proiecte in aceeiasi sesiune si 
care isi desfasoara activitatea in aceeiasi zona, utilitatile sunt comune pentru cele 3 societati care au depus proiecte in aceeiasi sesiune, drumul de acces pentru cele trei 
societati este comun, deoarece proprietarul , SC. Bizoofruct Biharia SA, a constituit cu titlu gratuit un drept de uzufruct pe termen de 11 ani in favoarea celor 3 societati 
pentru imobilurile unde isi vor desfasura activitatea de productie.S-a constatat fractionarea patrimoniului proprietarului, SC. Bizofruct Biharia SA, pentru a putea beneficia de 
mai multe proiecte in derulare pe aceeasi masura. Conform verificarilor in serviciul RECOM, asociatul unic al solicitantului SC. ADP WATERCUT SRL este asociat cu cota 
de participare de 33,33 % in societatea SAGELYS SRL care are activitate secundara-operatiuni de mecanica generala, cod CAEN: 2562, cu sediu in municipiul Oradea. 
Cela doua localitati sunt in aceeiasi zona a judetului Bihor la o distanta de 15 km una de cealalta, isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe piete adiacente, 
existand astfel neconcordanta cu doc. 11.3-Anexa nr. 4.1. Conditiile de eligibilitate au fost indeplinite, dar conform pct. 6 solicitantul a creeat conditii artificiale pentru a 
beneficia de sprijin. 1.1 Conform verificarilor in serviciul RECOM ,asociatul unic persoana fizica al solicitantului este si asociat in cota de participare 33.33% a altei societati 
care are activitate secundara cod CAEN comun cu activitatea pentru care se solicita finantare prin proiect si isi desfasoara activitatea in Mun.Oradea la o distanta sub 15 
km,solicitantul a declarat conform doc.11.3-Anexa 4.1 statutul intreprinderii,,intreprindere autonoma,,Criteriile generale de eligibilitate au fost indeplinite dar conform pct.6 
solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin.

317 312 M 01 12 6 05 00742 2012 9 28
ACHIZITIA DE UTILAJE 

PERFORMANTE PENTRU 
COLECTAREA DESEURILOR

SC OMEGA BAU 
COMPANY SRL BIHOR

Comuna/Oras 
SUPLACU DE 
BARCAU Sat 
SUPLACU DE 

BARCAU

- - - - - - - - - - 247.000 0 172.900 0 74.100 45.804.314

Proiectul depus de SC OMEGA BAU COMPANY SRL , cu titlul ,, Achizitia de utilaje performante pentru colectarea deseurilor “,are codul CAEN al activitatii 3812- 
Colectarea deseurilor periculoase . Investitia va fi amplasata in Localitatea Surplacul de Barcau , Judetul Bihor. Solicitantul doreste sa achizitioneze prin proiect urmatoarele 
utilaje : buldoexcavator -1 buc, autocamion basculanta –1 buc, si un incarcator .In descrierea fluxului tehnologic solicitantul vizeaza ca activitate colectarea si transportul 
deseurilor periculoase provenite din industra extractiva , deseurile provenite din activitatile derivate din industria de extractie a titeiului(pag 28 din MJ) , precum si materialul 
rezultat din decopertarea si curatarea solului contaminat . Aceste activitati sunt excluse din clasa codurilor CAEN 3812 incris in Cererea de Finantare .Din grupa deseurilor 
care contin produse petroliere fac parte slamurile rezultate din apa in amestec cu resturi rezultate in urma procesului de prelucrare a minereurilor (namoluri) . Solicitantul isi 
propune ca aceste slamuri sa fie transportate in vederea procesarii cu autobasculanta prevazuta a fi achizitionata prin proiect. Din oferta castigatoare atasata la Cererea de 
Finantare , din caracteristicile tehnice ale acesteia se constata ca nu detine caracteristici speciale pentru transportul deseurilor periculoase semilichide (slamuri) .Bena 
basulantei descrisa prin proiect are prevazut sistem de basculare pe partile laterale si pe spate si se foloseste in general la transportul materialelor solide. Consideram ca 
pentru transportul acestor deseuri mijloacele de transport trebuie sa fie prevazute cu bene in cazul autobasculantelor etanse care nu permit scurgerea apei si titeiului in 
timpul transportului.Conform Acordului ADR (Agentia de Dezvoltare Regionala ), autovehicolele destinate transportului deseurilor periculoase trebuie sa fie suprastructura
dotate cu garnituri si prelate speciale pentru etansietate ).In descrierea activitatii din Memoriul justificativ , solicitantul nu face o prezentare a acestei activitati conform 
reglementarilor legale in vigoare ( nu sunt prezentate distantele de transport, surse de provenienta a materiei prime destinata procesarii, componentele materiei prime, 
masurile de siguranta luate in vederea transportarii acestor deseuri periculoase,documentele care insotesc transportul , etc ) . Intrucat achizitionarea basculantei nu se 
incadreaza pentru activitatea prevazuta prin proiect iar celelalte utilaje , buldoexcavatorul si incarcatorul frontal nu pot incheia procesul tehnologic proiectul este declarant 
neeligibil. Intrucat proiectul este neeligibil viabilitatea ivestitiei nu se justifica .Proiectul depus de SC OMEGA BAU COMPANY SRL , cu titlul ,, Achizitia de utilaje 
performante pentru colectarea deseurilor “,are codul CAEN al activitatii 3812- Colectarea deseurilor periculoase . Investitia va fi amplasata in Localitatea Surplacul de 
Barcau , Judetul Bihor. Solicitantul doreste sa achizitioneze prin proiect urmatoarele utilaje : buldoexcavator -1 buc, autocamion basculanta –1 buc, si un incarcator .In 
descrierea fluxului tehnologic solicitantul vizeaza ca activitate colectarea si transportul deseurilor periculoase provenite din industra extractiva , deseurile provenite din 
activitatile derivate din industria de extractie a titeiului(pag 28 din MJ) , precum si materialul rezultat din decopertarea si curatarea solului contaminat . Aceste activitati sunt 
excluse din clasa codurilor CAEN 3812 incris in Cererea de Finantare .Din grupa deseurilor care contin produse petroliere fac parte slamurile rezultate din apa in amestec
resturi rezultate in urma procesului de prelucrare a minereurilor (namoluri) . Solicitantul isi propune ca aceste slamuri sa fie transportate in vederea procesarii cu 
autobasculanta prevazuta a fi achizitionata prin proiect. Din oferta castigatoare atasata la Cererea de Finantare , din caracteristicile tehnice ale acesteia se constata ca nu 
detine caracteristici speciale pentru transportul deseurilor periculoase semilichide (slamuri) .Bena basulantei descrisa prin proiect are prevazut sistem de basculare pe par
laterale si pe spate si se foloseste in general la transportul materialelor solide. Consideram ca pentru transportul acestor deseuri mijloacele de transport trebuie sa fie 
prevazute cu bene in cazul autobasculantelor etanse care nu permit scurgerea apei si titeiului in timpul transportului.Conform Acordului ADR (Agentia de Dezvoltare 
Regionala ), autovehicolele destinate transportului deseurilor periculoase trebuie sa fie suprastructurate ( dotate cu garnituri si prelate speciale pentru etansietate ).In 
descrierea activitatii din Memoriul justificativ , solicitantul nu face o prezentare a acestei activitati conform reglementarilor legale in vigoare ( nu sunt prezentate distantele de 
transport, surse de provenienta a materiei prime destinata procesarii, componentele materiei prime, masurile de siguranta luate in vederea transportarii acestor deseuri 
periculoase,documentele care insotesc transportul , etc ) . Intrucat achizitionarea basculantei nu se incadreaza pentru activitatea prevazuta prin proiect iar celelalte utilaje , 
buldoexcavatorul si incarcatorul frontal nu pot incheia procesul tehnologic proiectul este declarant neeligibil. Intrucat proiectul este neeligibil viabilitatea ivestitiei nu se 
justifica . Proiectul depus de SC OMEGA BAU COMPANY SRL , cu titlul ,, Achizitia de utilaje performante pentru colectarea deseurilor “,are codul CAEN al activitatii 3812- 
Colectarea deseurilor periculoase . Investitia va fi amplasata in Localitatea Surplacul de Barcau , Judetul Bihor. Solicitantul doreste sa achizitioneze prin proiect urmatoarele 
utilaje : buldoexcavator -1 buc, autocamion basculanta –1 buc, si un incarcator .In descrierea fluxului tehnologic solicitantul vizeaza ca activitate colectarea si transportul 
deseurilor periculoase provenite din industra extractiva , deseurile provenite din activitatile derivate din industria de extractie a titeiului(pag 28 din MJ) , precum si materialul 
rezultat din decopertarea si curatarea solului contaminat . Aceste activitati sunt excluse din clasa codurilor CAEN 3812 incris in Cererea de Finantare .Din grupa deseurilor 
care contin produse petroliere fac parte slamurile rezultate din apa in amestec cu resturi rezultate in urma procesului de prelucrare a minereurilor (namoluri) . Solicitantul isi 
propune ca aceste slamuri sa fie transportate in vederea procesarii cu autobasculanta prevazuta a fi achizitionata prin proiect. Din oferta castigatoare atasata la Cererea de 
Finantare din caracteristicile tehnice ale acesteia se constata ca nu detine caracteristici speciale pentru transportul deseurilor periculoase semilichide (slamuri) Be

318 312 M 01 12 6 05 00723 2012 9 28 „ÎNFIINŢARE LABORATOR DE 
ANALIZE MEDICALE”

MRAZ CAMELIA-
ELIZA BIHOR Comuna/Oras BORS 

Sat BORS - - - - - - - - - - 18.290 0 12.803 0 5.487 45.817.117

Pentru punctul 1.1: conform precizarilor din Ghidul solicitantului : ‘’Este eligibil pentru finanţare medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat şi 
funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar precum 
şi medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat şi funcţioneză în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr 
124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. Având în vedere condiţiile de autorizare ca şi cabinet medical veterinar individual/cabinet medical 
individual, aceştia pot solicita fonduri doar pentru investiţii de modernizare’’.Solicitantul doreste accesarea masurii in calitate de pesoana fizica si doreste prin proiect 
''Infiintare laborator de analize medicale''conform codului CAEN 8622''Activitati de asistenta medicala specializata''Pentru punctul 1.6: prin proiect, solicitantul isi propune: 
''crearea de servicii medicale specializate'' si anume: - asistenta medicala specializata in domeniul medicina generala;- asistenta medicala specializata in domeniul 
cardiologie;- analize medicale de laborator; toate aceste activitati, conform codului CAEN 8622 - ''Activitati de asistenta medicala specializata''Activitatea de ''asistenta 
medicala specializata in domeniul medicina generala'' se incadreaza codului CAEN 8621 ''Activitati de asistenta medicala generala''Aceasta clasa include: -consultatii si 
tratamente medicale in domeniul medicinei generale, efectuate de catre medicii generalisti''Activitatea propusa ''prestarea serviciilor din domeniul analizelor medicale de 
laborator'' - acesta activitate este corespunzatoare codului CAEN 8690 ''Alte activitati referitoare la sanatatea umana'' activitate ce nu este eligibila prin masura 312.Doc. 1
''Angajamentul persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze'' - este data cu precizare autorizarii ''Societate cu raspundere limitata''. Conform precizarilor din Ghidul 
solicitantului M312 -‘’Persoanele fizice se pot autoriza doar în persoană fizică autorizată, întreprindere familială şi întreprindere individuală, aşa cum sunt definite în OUG 44/ 
2008 modificată şi completată. Această categorie de beneficiari trebuie să opteze încă din momentul depunerii cererii de finanţare pentru forma în care doreşte autorizarea 
(Anexa 4.4 la Ghid ), opțiune în funcție de care se va face încadrarea pe plafonul de sprijin aferent''. La punctul 3.1 : Activitatea propusa prin proiect este ''partial eligibila'', 
deoarece activitatea de ''analize medicale de laborator'' se incadreaza intr-un alt cod CAEN, cod CAEN 8690 ''Alte activitati referitoare la sanatatea umana'' neeligibil pe 
aceasta masura. Achizitiile propuse a fi efectuate si anume ''set mobilier medical'' trebuiau incadrate pe subcap.4.5 ''Dotari'';La punctul 3.3 - investitia propusa de ''analize 
medicale de laborator'' nu este eligibila. La punctul 5.1 s-a bifat cu ''NU'', luand in considerare ca investitia propusa este''partial eligibila'' iar planul financiar nu este corect 
completat. Pentru punctul 1.1: conform precizarilor din Ghidul solicitantului : ‘’Este eligibil pentru finanţare medicul veterinar cu drept de liberă practică, care este organizat 
şi funcţionează în cadrul unui cabinet medical veterinar individual în conformitate cu Legea 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar 
precum şi medicul uman cu drept de liberă practică care este organizat şi funcţioneză în cadrul unui cabinet medical individual în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr 
124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale. Având în vedere condiţiile de autorizare ca şi cabinet medical veterinar individual/cabinet medical 
individual, aceştia pot solicita fonduri doar pentru investiţii de modernizare’’.Solicitantul doreste accesarea masurii in calitate de pesoana fizica si doreste prin proiect 
''Infiintare laborator de analize medicale''conform codului CAEN 8622''Activitati de asistenta medicala specializata''Pentru punctul 1.6: prin proiect, solicitantul isi propune: 
''crearea de servicii medicale specializate'' si anume: - asistenta medicala specializata in domeniul medicina generala;- asistenta medicala specializata in domeniul 
cardiologie;- analize medicale de laborator; toate aceste activitati, conform codului CAEN 8622 - ''Activitati de asistenta medicala specializata''Activitatea de ''asistenta 
medicala specializata in domeniul medicina generala'' se incadreaza codului CAEN 8621 ''Activitati de asistenta medicala generala''Aceasta clasa include: -consultatii si 
tratamente medicale in domeniul medicinei generale, efectuate de catre medicii generalisti''Activitatea propusa ''prestarea serviciilor din domeniul analizelor medicale de 
laborator'' - acesta activitate este corespunzatoare codului CAEN 8690 ''Alte activitati referitoare la sanatatea umana'' activitate ce nu este eligibila prin masura 312.Doc. 1
''Angajamentul persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze'' - este data cu precizare autorizarii ''Societate cu raspundere limitata''. Conform precizarilor din Ghidul 
solicitantului M312 -‘’Persoanele fizice se pot autoriza doar în persoană fizică autorizată, întreprindere familială şi întreprindere individuală, aşa cum sunt definite în OUG 44/ 
2008 modificată şi completată. Această categorie de beneficiari trebuie să opteze încă din momentul depunerii cererii de finanţare pentru forma în care doreşte autorizarea 
(Anexa 4.4 la Ghid ), opțiune în funcție de care se va face încadrarea pe plafonul de sprijin aferent''.La punctul 3.1 : Activitatea propusa prin proiect este ''partial eligibila'', 
deoarece activitatea de ''analize medicale de laborator'' se incadreaza intr-un alt cod CAEN, cod CAEN 8690 ''Alte activitati referitoare la sanatatea umana'' neeligibil pe 
aceasta masura. Achizitiile propuse a fi efectuate si anume ''set mobilier medical'' trebuiau incadrate pe subcap.4.5 ''Dotari'';La punctul 3.3 - investitia propusa de ''analize 
medicale de laborator'' nu este eligibila. La punctul 5.1 s-a bifat cu ''NU'', luand in considerare ca investitia propusa este''partial eligibila'' iar planul financiar nu este corect 
completat.
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319 312 M 01 12 6 05 00725 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJE LA 
ABRUDAN PETRU MIHAI

ABRUDAN 
PETRU MIHAI BIHOR

Comuna/Oras 
TARCAIA Sat 

TARCAIA
- - - - - - - - - - 228.900 0 194.565 0 34.335 46.011.682

In urma verificarii documentare a Cererii de finantare si a raspunsul la informatiile solicitate s-au constatat urmatoarele:- necorelare de suprafata si numar CF intre 
Contractul de comodat nr. 2035/18.09.2012 prezentat de solicitant si extrasul de carte funciara;- contractul de comodat nu stipuleaza detalii privind caile de acces si 
utilitatile necesare; - a fost identificat faptul ca Cererea de finantare a solicitantului prezentului proiect si documentatia aferenta prezinta pasaje intregi cu text identic, 
comune cu alt solicitant (LORINCZ FRANCISC) care a depus Cerere de finantare in cadrul aceleasi sesiuni de proiecte in aceeasi comuna si cu acelasi cod CAEN. Din 
analiza comparativa a celor doua documentatii rezulta ca acestia au preluat de la acelasi comodant (Contracte de comodat) suprafetele de hala necesare implementarii 
proiectelor si beneficiaza de acces comun la utilitati(drumuri principale, electricitate, apa, canalizare). Acestia isi propun inceperea activitatii in aceeasi hala, fara a se 
delimita accesul separat la drumul de acces si utilitati. - in cadul Memoriului justificativ, fluxul tehnologic este incomplet si din analiza ofertelor nu rezulta ca echipamentul 
achizitionat, respectiv "masina de prelucrat pe patru fete" executa si debitarea materiei prime (grinzi); - analizand comparativ prezenta cerere de finantare cu cea depusa de 
LORINCZ FRANCISC rezulta ca activitatile propuse sunt complementare. - prin proiect se propune si "fabricarea de picioare scaune si mese" activitate, neinclusa in codul 
CAEN propus pentru finantare.Avand in vedere cele de mai sus proiectul devine neeligibil. Pentru EG2 -avand in vedere neeligibilitatea proiectului viabilitatea economica nu 
se justifica; In urma verificarii documentare a Cererii de finantare si a raspunsul la informatiile solicitate s-au constatat urmatoarele:- necorelare de suprafata si numar CF 
intre Contractul de comodat nr. 2035/18.09.2012 prezentat de solicitant in Cererea de finantare si extrasul de carte funciara prezentat in urma solicitarilor la informatii 
suplimentare;- contractul de comodat nu stipuleaza detalii privind caile de acces si utilitatile necesare; - prin proiect se propune si "fabricarea de picioare scaune si mese" 
activitate, neinclusa in codul CAEN propus pentru finantare.- a fost identificat faptul ca Cererea de finantare a solicitantului prezentului proiect si documentatia aferenta 
prezinta pasaje intregi cu text identic, comune cu alt solicitant (LORINCZ FRANCISC) care a depus Cerere de finantare in cadrul aceleasi sesiuni de proiecte in aceeasi 
comuna si cu acelasi cod CAEN, respectiv 1623 "Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplariei pentru constructii".Din analiza comparativa a celor doua documentatii 
rezulta ca acestia au preluat de la acelasi comodant (Contracte de comodat) suprafetele de hala necesare implementarii proiectelor si beneficiaza de acces comun la 
utilitati(drumuri principale, electricitate, apa, canalizare). Acestia isi propun inceperea activitatii pe acelasi cod CAEN, in aceeasi hala, fara a se delimita accesul separat la 
drumul de acces si utilitati. - in cadul Memoriului justificativ, fluxul tehnologic este incomplet si din analiza ofertelor nu rezulta ca echipamentul achizitionat, respectiv 
"masina de prelucrat pe patru fete" executa si debitarea materiei prime (grinzi); - analizand comparativ prezenta cerere de finantare cu cea depusa de LORINCZ FRANCISC 
rezulta ca activitatile propuse sunt complementare. Avand in vedere cele de mai sus proiectul devine neeligibil. In urma verificarii documentare a Cererii de finantare si a 
raspunsul la informatiile solicitate s-au constatat urmatoarele:- necorelare de suprafata si numar CF intre Contractul de comodat nr. 2035/18.09.2012 prezentat de solicitant 
in Cererea de finantare si extrasul de carte funciara prezentat in urma solicitarilor la informatii suplimentare;- contractul de comodat nu stipuleaza detalii privind caile de 
acces si utilitatile necesare; - prin proiect se propune si "fabricarea de picioare scaune si mese" activitate, neinclusa in codul CAEN propus pentru finantare.- a fost 
identificat faptul ca Cererea de finantare a solicitantului prezentului proiect si documentatia aferenta prezinta pasaje intregi cu text identic, comune cu alt solicitant 
(LORINCZ FRANCISC) care a depus Cerere de finantare in cadrul aceleasi sesiuni de proiecte in aceeasi comuna si cu acelasi cod CAEN, respectiv 1623 "Fabricarea altor 
elemente de dulgherie si tamplariei pentru constructii".Din analiza comparativa a celor doua documentatii rezulta ca acestia au preluat de la acelasi comodant (Contracte de 
comodat) suprafetele de hala necesare implementarii proiectelor si beneficiaza de acces comun la utilitati(drumuri principale, electricitate, apa, canalizare). Acestia isi 
propun inceperea activitatii pe acelasi cod CAEN, in aceeasi hala, fara a se delimita accesul separat la drumul de acces si utilitati. - in cadul Memoriului justificativ, fluxul 
tehnologic este incomplet si din analiza ofertelor nu rezulta ca echipamentul achizitionat, respectiv "masina de prelucrat pe patru fete" executa si debitarea materiei prime 
(grinzi); - analizand comparativ prezenta cerere de finantare cu cea depusa de LORINCZ FRANCISC rezulta ca activitatile propuse sunt complementare. Avand in vedere 
cele de mai sus proiectul devine neeligibil.

320 312 C 01 12 6 05 00709 2012 9 28

CONSTRUIRE CLADIRE 
PRODUCTIE ECHIPAMENTE 

ELECTRONICE IN COM. 
SANTANDREI, LOCALITATEA 

SANTANDREI

SC ALIEN 
TURISM SRL BIHOR

Comuna/Oras 
SANTANDREI Sat 

SANTANDREI
- - - - - - - - - - 238.223 19.515 200.000 0 38.223 46.211.682

Administratorul si Asociatul unic 100% de la SC ALIEN TURISM SRL respectiv Dl. Vuscan Horea Tudor este Administrator si Asociat majoritar 90,02% la SC ALIEN 
CONCEPT SRL,Administrator si Asociat majoritar 50% la SC ALIEN CONCEPT ELECTRONICS SRL,Administrator si Asociat majoritar 90,32% la SC GREEN 
CONCEPT CONSTRUCTION SRL firme care au in activitati secundare codul CAEN 2612- Fabricarea altor componente electronice conform extraselor ONRC. 
Administratorul si asociatul unic 100% de la SC ALIEN TURISM SRL respectiv Dl. Vuscan Horea Tudor este Administrator si Asociat majoritar 90,02% la SC ALIEN 
CONCEPT SRL, administrator si asociat majoritar 50% la SC ALIEN CONCEPT ELECTRONICS SRL, administrator si asociat majoritar 90,32% la SC GREEN CONCEPT
CONSTRUCTION SRL firme care au in activitati secundare codul CAEN 2612- Fabricarea altor componente electronice conform extraselor ORC. EG1 -Doc 1 Studiu de 
fezabilitate -Conform Plansele prezentate in Studiul de Fezabilitate reprezentand Plan Parter si Plan Etaj 1(pag.107-108) privind investitia propusa ,,Construire cladire 
productie echipamente electronice in Com. Santandrei ,localitatea Santandrei,,Jud.Bihor Constructia propusa respectiv compartimentarea acesteia cuprinde spatii care nu 
sunt exclusiv in scopul desfasurarii activitatilor propuse prin proiect, conform Ghidului Solicitantului,,Construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor reprezintă investiţii 
eligibile în cadrul tuturor componentelor măsurii, exclusiv în scopul desfăşurării activităţilor propuse,, Ca urmare cheltuielile cu spatiile de la parter Birou 25,50mp ,Hol 
38,0mp (63,5mp) si Spatiile de la etaj Sala de conferinte 42,75mp,Softwer si server 20,24mp (62,99mp) reprezinta cheltuiala neeligibila (126,49mp) deoarece sunt spatii 
care nu sunt exclusiv in scopul desfasutrarii activitatilor propuse prin proiect.De mentionat este faptul ca Solicitantul SC Alien Turism SRL are terenul pentru investitia 
propusa in cererea de finantare conform Contractului privind constituirea dreptului de Superficie Nr.3389/20.09.2012 de la SC Smart Total SRL care are sediul social 
(Contract de comodat nr.1/30.07.2007) in Com.Santandrei la aceeasi adresa cu locul de amplasare a investitiei.Deasemenea Dl.Vuscan Horea Tudor Administratorul si 
Asociatul unic al Solicitantului este Administrator si Asociat majoritar 99,804% la SC Smart Total SRL. -Ofertele si extrasele din baza de date cu privire la achizitiile propus
prin proiect lipsesc.Oferta prezentata in cererea de finantare nu este pe numele solicitantului SC ALIEN TURISM SRL ci pe SC ALIEN CONCEPT SRL la care Asociatul 
unic al Solicitantului DLVuscan Horea Tudor este Actionar majoritar 90,02% si Administrator .De mentionat este ca SC ALIEN CONCEPT SRL are printre activitatile 
secundare CAEN 2612, codul CAEN al activitatilor finantate prin proiect. -SF.pct2.2-Elaborator –Cheltuielile cu Consultanta(6000 Euro ) sunt Neeligibile deoarece la 
elaborator proiect SC ARHI PLAN SRL are cod CAEN Activitati Arhitectura -7111 nu prezinta si Cod CAEN 7022-Activitati de Consultanta. Deasemenea in cererea de 
finantare solicitantul nu a prezentat extras din baza de date sau oferte pentru serviciile de proiectare si consultanta.- Doc 11.3-Declaratia privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor nu este conforma deoarece Dl Vuscan Horea Tudor Administrator si Asociatul unic -100% la SC ALIEN TURISM SRL care are ca activitate principala 
CAEN 2899-Fabricarea altor masini si utilaje specifice si in activitati secundare CAEN-2612 –Fabricarea altor componente electronice , coduri inscrise in sectiunea B1.1-
Descrierea solicitantului Codul CAEN al activitatii/activitatilor finantate prin proiect,descrise in studiul de fezabilitate ,,Activitatea preponderenta a firmei este productia de 
pacometre si sisteme de ticketing electronic (automate de vanzare bilete pentru mijloace de transport in comun ,inclusiv a componentelor electronice ale acestora cod 
CAEN 2599 ,2612(pag.23) este Administrator si Asociat majoritar 90,02% la SC ALIEN CONCEPT SRL,Administrator si Asociat majoritar 50% la SC ALIEN CONCEPT 
ELECTRONICS SRL,Administrator si Asociat majoritar 90,32% la SC GREEN CONCEPT CONSTRUCTION SRL firme care au in activitati secundare codul CAEN 2612- 
Fabricarea altor componente electronice conform extraselor ONRC.EG2- Viabilitatea investitiei- Solicitantul nu a prezentat cum au rezultat valorile cuprinse in Anexe B1 
–Prognoza veniturilor, respectiv numar pacometre si automate bilete fabricate si cum s-a stabilit pretul de vanzare a acestora . Solicitantul nu a explicat cantitativ si valoric 
cum s-a ajuns la valorile cuprinse pentru fiecare categorie de cheltuieli cuprinsa in Anexa B2 –Prognoza cheltuielilor.EG 6-Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de 
proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia sau dreptul de de folosinta pe o perioada de minim 10 ani. Doc.4- Certificatul de Urbanism nu este 
legal intocmit deoarece la pct.1 Regimul juridic respectiv terenul pe care urmeaza sa fie amplasata investitia nu exista deoarece Certificatul de Urbanism a fost intocmit in 
data de 24.08.2012 iar Contractul privind constituirea dreptului de superficie a fost autentificat in data de 20.09.2012.Solicitantul a prezentat in cererea de finantare Contract 
privind constituirea dreptului de supeficie Nr.3389/20.09.2012 si Certificat de Urbanism Nr.187/24.08.2012 eliberat inainte ca solicitantul sa dovedeasca prin document ca 
detine dreptul de superficie asupra terenului . Doc.3-Documente teren -Exista date contradictorii in cadrul Contractului de superficie cu privire la categoria de folosinta a 
celor doua terenuri(intravilan sau extravilan),,SC Smart Total SRL in calitate de proprietara a terenurilor situate in extravilanul localitatii Santandrei ,, ,,Prin prezentul contract 
proprietara se obliga sa constituie cu titlu gratuit in favoarea superficiarei dreptul de superficie asupra urmatoarelor terenuri teren 589mp (C.F nr.50353 )si teren589mp (CF 
nr.50354) situate in intravilanul localitatii Santandrei. Doc.3.2 -In extrasul de carte funciara nu este specificat daca terenul este sau nu grevat de sarcini EG1 -Doc 1 Studiu 
de fezabilitate -Conform Plansele prezentate in Studiul de Fezabilitate reprezentand Plan Parter si Plan Etaj 1(pag.107-108) privind investitia propusa ,,Construire cladire 
productie echipamente electronice in Com Santandrei localitatea Santandrei Jud Bihor Constructia propusa respectiv compartimentarea acesteia cuprinde spatii care

321 312 M 01 12 6 05 00751 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJE LA 
JURJAK DOINA JURJAK DOINA BIHOR Comuna/Oras TINCA 

Sat BELFIR - - - - - - - - - - 125.700 0 87.990 0 37.710 46.299.672

Proiectele depuse de urmatoarele personae fizice JURJAK ANDA MARIA Iinregistrata cu Cererea de Finantare Nr, F 312M011260500740 JURJAK DOINA inregistrata cu 
Cererea de Finantare Nr. F312M011260500751LATCO MIRCEA inregistrat cu Cererea de Finantare Nr. F312M0112600634 Au urmatoarele puncte comune: - Toate 
proiectele au acelasi cod CAEN, cumpara aceleasi utilaje ( buldoexcavator, placa vibratoare),- Au acelasi amplasament( Comuna Tinca, sat Belfir ) - Au aceleasi oferte, - Au 
beneficiat de serviciile aceleiasi firme de consultanta, toate cele trei proiecte sunt identice (difera numai sumele) ,- Solicitantii sunt ruda intre ei . In urma analizei 
informatiilor suplimentare s-au constatat urmatoarele : Referitor la cofinantarea celor trei proiecte , din analiza extraselor de cont emise pe perioada 01-30.09.2012 s-a 
dovedit incapacitatea soliciantilor de a asigura cofinantarea proiectelor. Suma ce a facut dovada cofinantarii pentru fiecare proiect a fost transferata de la un solicitant la altul 
.In concluzie cele trei proiecte au fost declarate neeligibile pentru intentia de creare de conditii artificiale . Avand in vedere neeligibilitatea proiectului viabilitatea economica 
nu se justifica Proiectele depuse de urmatoarele personae fizice JURJAK ANDA MARIA Iinregistrata cu Cererea de Finantare Nr, F 312M011260500740 JURJAK DOINA 
inregistrata cu Cererea de Finantare Nr. F312M011260500751LATCO MIRCEA inregistrat cu Cererea de Finantare Nr. F312M0112600634 Au urmatoarele puncte comun
- Toate proiectele au acelasi cod CAEN, cumpara aceleasi utilaje ( buldoexcavator, placa vibratoare),- Au acelasi amplasament( Comuna Tinca, sat Belfir ) - Au aceleasi 
oferte, - Au beneficiat de serviciile aceleiasi firme de consultanta, toate cele trei proiecte sunt identice (difera numai sumele) ,- Solicitantii sunt ruda intre ei . In urma analizei 
informatiilor suplimentare s-au constatat urmatoarele : Referitor la cofinantarea celor trei proiecte , din analiza extraselor de cont emise pe perioada 01-30.09.2012 s-a 
dovedit incapacitatea soliciantilor de a asigura cofinantarea proiectelor. Suma ce a facut dovada cofinantarii pentru fiecare proiect a fost transferata de la un solicitant la altul 
.In concluzie cele trei proiecte au fost declarate neeligibile pentru intentia de creare de conditii artificiale .

322 312 C 01 12 6 05 00713 2012 9 28
ACHIZITIE ECHIPAMENTE 

PENTRU LUCRARI 
TERASIERE - ILISIE FLOAREA

ILISIE FLOAREA BIHOR
Comuna/Oras 
OSORHEI Sat 

OSORHEI
- - - - - - - - - - 67.755 8.255 47.420 0 20.335 46.347.092

A fost modificat Bugetul indicativ cu trecerea pe cheltuieli neeligibile a valorii PERE. Planul financiar a fost modificat conform noii valori eligibile. Solicitantul a prezentat la 
Cererea de Finantare un Extras de cont emis de BT Sucursala Oradea, datat din 27.09.2012 cu un sold de 103.450 lei, disponibil creat prin transfer bancar de la ILISIE 
CLAUDIU (conform Extras de cont BTRL Oradea nr. 1/27.09.2012 ora 5:29:54 PM). Ulterior in aceeasi zi solicitantul Cererii de Finantare, ILISIE FLOAREA, transfera 
disponibilul catre CIORTAS ADRIAN (conform Extras de cont BTRL Oradea nr. 2/30.09.2012 ora 11:59:59 PM, ce reflecta operatiuni din data de 27.09.2012). Urmare 
acestei operatiuni rezulta ca soldul beneficiarului in data de 27.09.2012 nu asigura cofinantarea proiectului, beneficiarul creand conditii artificiale pentru a demonstra in mod 
nereal existenta cofinantarii proiectului. Mentionam ca transferul de bani in contul solicitantului ILISIE FLOAREA se face de catre ILISIE CLAUDIU, persoana care a depus 
Cerere de Finantare in aceeasi sesiune pe Masura 312. Datele au fost obtinute in urma raspunsului la solicitarea de informatii suplimentare, inregistrate la OJPDRP Bihor
nr. 1258/ 03.07.2013. Solicitantul a prezentat la Cererea de Finantare un Extras de cont emis de BT Sucursala Oradea, datat din 27.09.2012 cu un sold de 103.450 lei, 
disponibil creat prin transfer bancar de la ILISIE CLAUDIU (conform Extras de cont BTRL Oradea nr. 1/27.09.2012 ora 5:29:54 PM). Ulterior in aceeasi zi solicitantul Cererii 
de Finantare, ILISIE FLOAREA, transfera disponibilul catre CIORTAS ADRIAN (conform Extras de cont BTRL Oradea nr. 2/30.09.2012 ora 11:59:59 PM, ce reflecta 
operatiuni din data de 27.09.2012). Urmare acestei operatiuni rezulta ca soldul beneficiarului in data de 27.09.2012 nu asigura cofinantarea proiectului, beneficiarul creand 
conditii artificiale pentru a demonstra in mod nereal existenta cofinantarii proiectului. Mentionam ca transferul de bani in contul solicitantului ILISIE FLOAREA se face de 
catre ILISIE CLAUDIU, persoana care a depus Cerere de Finantare in aceeasi sesiune pe Masura 312. Datele au fost obtinute in urma raspunsului la solicitarea de inform
suplimentare, inregistrate la OJPDRP Bihor cu nr. 1258/ 03.07.2013.
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323 312 M 01 12 6 05 00715 2012 9 28
ACHIZITIA DE UTILAJE LA 

S.C. QUALITY ROADS 
INTERNATIONAL S.R.L. 

S.C. QUALITY 
ROADS 

INTERNATIONAL  
S.R.L.

BIHOR
Comuna/Oras 

PIETROASA Sat 
GURANI

- - - - - - - - - - 62.690 0 43.883 0 18.807 46.390.975

Au fost observate urmatoarele particularitati intre proiectul solicitantului S.C. QUALITY ROADS INTERNATIONAL S.R.L. si proiectul solicitantuluiSC SAFE ROADS 
INTERNATIONAL SRL, cu nr. de inregistrare F312M011260500682:-acelasi titlu, acelasi sediu social, acelasi amplasament, acelasi consultant,-imobilul aferent investitiilor 
propuse prin proiect sint fractionate intre solicitanti, -investitiile propuse prin proiect sint complementare, buldoexcavator si raba de transport-care nu este vehicul specializ
-incercare de creare de conditii artificiale

324 312 C 01 12 6 05 00714 2012 9 28
CONSTRUIRE UNITATE DE 
PRODUCTIE LA S.C. N& C 

SOLUTIONS S.R.L.

S.C. N&C 
SOLUTIONS 

S.R.L.
BIHOR

Comuna/Oras 
HUSASAU DE 

TINCA Sat MIERSIG
- - - - - - - - - - 236.478 2.008 200.000 0 36.478 46.590.975

-Solicitantul are statutul de microintreprindere din spatiul rural din sectorul non-agricol -SRL-cu sediul social in satul Lunca,comuna Lunca ,nr.147,fiind un start-up infiintat 
data de 25.05.2012.Investitia va fi in satul Miersig,comuna Husasau de Tinca ,nr.647,unde solicitantul are deschis punct de lucru si are activat cod CAEN 2229 -Solicitantul 
este inregistrat cu cod CAEN 2229-fabricarea placilor,foliilor,tuburilor si profilelor din material plastic,conform certificatului constatator atasat.. Conform CAEN REV2 la ace
cod CAEN se include: -fabricarea de articole de menaj -fabricarea diverselor articole din plastic: - casti de protectie,piese izolante,parti pt. corpuri de iluminat,rechizite 
scolare,fitinguri pentru mobila,statuete etc. Aceasta clasa exclude(printre altele): -fabricarea articolelor de voiaj -fabricarea incaltamintei din material plastic -fabricarea 
mobilei din mase plastice. Putem considera ca activitatea propusa de solicitant nu poate fi incadrata in codul CAEN ales deoarece piciorul colorat de mobila(produs finit 
conform precontractelor atasate la CF) nu poate fi incadrat la cap.fitinguri pentru mobila ,ci la piese componente ale mobilei din mase plastice.(cod CAEN 3101,3102,3109
-Solicitantul,sc N &amp; C SOLUTIONS srl ,are ca asociat unic pe doamnul SERAC Narcis Sabin,care mai este si administrator la firma ALTERSTAR srl,firma specializate
in comert(cod CAEN 4643) -Solicitantul nu are datorii catre bugetul general consolidat al statului si catre bugetul local al Autoritatilor administratiei publice locale, in raza 
carora isi au sediul social si puncte de lucru. EG1-solicitantul are sediul social in localitatea Lunca ,comuna Lunca,nr.147 ,iar in locatia situata in intravilanul localitatii 
Miersig ,comuna HUSASAU de TINCA,nr.647 detine ,in concesiune ,suprafata de teren arabil de 5000 mp,situat in extravilanul loc. Miersig,conform Contract de concesiun
nr.2164 din 31.07.2012(pag.83) si Extras de Carte funciara nr.51507 din 09.08.2012(pag.90). EG2- Solicitantul doreste sa desfasoare o activitate non-agricola(producerea 
pieselor injectate din materiale plastic,mai precis picioare colorate pentru mobila, conform precontractelor atasate ),conform cod CAEN 2229-fabricarea altor produse din 
material plastic. Conform CAEN REV2 la acest cod CAEN se include: -fabricarea de articole de menaj -fabricarea diverselor articole din plastic: - casti de protectie,piese 
izolante,parti pt. corpuri de iluminat,rechizite scolare,fitinguri pentru mobila,statuete etc. Aceasta clasa exclude(printre altele): -fabricarea articolelor de voiaj -fabricarea 
incaltamintei din material plastic -fabricarea mobilei din mase plastice. Putem considera ca activitatea propusa de solicitant nu poate fi incadrata in codul CAEN ales 
deoarece piciorul colorat de mobila nu poate fi incadrat la cap.fitinguri pentru mobila ,ci la piese componente ale mobilei din mase plastice.(cod CAEN 3101,3102,3109). 
Solicitantul propune construirea unei hale de productie de 317,42 mp,respectiv suprafata construita de 331,43 mp,din care 53mp anexe. Consideram ca spatiul propus a fi 
construit este supradimensionat comparativ cu numarul si dimensiunea utilajelor folosite in fluxul tehnologic( o masina de injectat si un compresor de aer pentru 261 mp 
hala de productie)Solicitantul nu a prezentat in Studiul de fezabilitate fluxul tehnologic ,activitatea si tehnologia aplicata,nu a fundamentat productivitatea utilajelor,tipul de 
piese din mase plastice fabricate in procesul de productie.Consideram ca doar atasarea unui precontract incheiat cu o firma aflata sub incidenta Legii nr.85/2006 (sc 
ROMEUR srl) nupoate duce la fundamentarea calcularii indicatorilor economico-financiari.Solicitantul nu a prezentat in cadrul cap.2.5 tabelul cu potentialii beneficiari 
,valoarea produselor vandute catre acestia etc. ,nedemonstrarea pietei de desfacere ducand ,implicit,la nedemonstrarea viabilitatii economice a investitei propuse. Urmare a 
celor demonstrate mai sus ,consideram ca solicitantul nu a fundamentat si nu a demonstrat viabilitatea investitiei ,folosind in calcularea indicatorilor economico-financiari 
date nesustenabile,prin urmare nu a indeplinit criteriul de eligibilitate EG2. EG3- societatea este nou infiintata ,CUI 30245010 din 25.05.2012(pag.129) EG4-reprezentantul 
legal,SERAC Narcis Sabin ,care este si actionarul unic,a atasat o Declaratie pe proprie raspundere in care declara ca va angaja o persoana in cadrul societatii sau va urma 
un curs de pregatire profesionala(pag.130). EG5-solicitantul a atasat un document de la APM-Decizia etapei de evaluare initiala (nr.15582 din 19.09.2012) -unde se afirma 
ca ...„proiectul intra sub incidenta HG nr.445/2009 privind procedura de evaluare a impactului asupra mediului si se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra 
mediului si de evaluare adecvata ..”(pag.99). -solicitantul a atasat Adresa eliberata de DSVSA Bihor (pag.108)prin care se certifica ca”...proiectul nu face obiectul notificarii 
sanitar veterinare..” -solicitantul a atasat Notificarea eliberata de DSP (pag.109) in care se afirma ca „...investitia este in concordanta cu normele de igiena si sanatate 
publica in vigoare...”. EG6-Solicitantul a atasat un Contract de concesiune nr.2164 din 31.07.2012(pag.83) si Extras de Carte funciara nr.51507 din 09.08.2012(pag.90). 
EG7-solicitantul a atasat un extras de cont din 24.09.2012 (pag.102) emisa de BANCA TRANSILVANIA prin care dovedeste ca avea in cont suma de 167069,55 ron EG8-
solicitantul a atasat Declaratia pe proprie raspundere(pag.135) Solicitantul nu a fundamentat si nu a demonstrat viabilitatea investitiei ,folosind in calcularea indicatorilor 
economico-financiari date nesustenabile(supradimensionarea halei de productie fata de numarul de utilaje folosite,nefundamentarea productiei de produse finite),prin urmare 
nu a indeplinit criteriul de eligibilitate EG2. Codul CAEN propus nu corespunde activitatii propuse prin proiect.

325 312 C 01 12 6 05 00719 2012 9 28 INFIINTAREA UNUI DEPOZIT 
MULTIFUNCTIONA IN 
COMUNA NOJORID

SC AZ GENERAL 
STAR SRL BIHOR

Comuna/Oras 
NOJORID Sat 

NOJORID
- - - - - - - - - - 236.224 9.290 165.356 0 70.868 46.756.331

Pct. 1.5 Acţionarii/asociatii majoritari ai solicitantului au deja proiecte aprobate sau in derulare în cadrul aceleiasi măsuri? Au fost verificati solicitantul si asociatul unic al 
societatii in serviciul RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului si in baza de date FEADR. S-a atasat print cu verificarea in serviciul RECOM si in baza de date 
FEADR. In urma verificarilor s-a constatat ca solicitantul SC AZ GENERAL STAR SRL, nu se regaseste cu actiuni in alte societati si nu are alte proiecte aprobate sau in 
derulare. ZAMAR LOREDANA-MARIA asociatul cu 100 % cota de participare la beneficii şi pierderi al solicitantului SC AZ GENERAL STAR SRL detine si 50 % cota de 
participare la beneficii şi pierderi in societatea SC AZ GENERAL SRL, care are ca activitate principală conform codificarii cod CAEN 4631 - comerţ cu ridicata al fructelor şi 
legumelor . Atat solicitantul SC AZ GENERAL STAR SRL cat si societatea SC AZ GENERAL SRL, au acelasi sediu social in sat Sântandrei, comuna Sântandrei, str. 
ROZMARINULUI, nr. 25, judet Bihor.Deasemenea societatea SC AZ GENERAL SRL, are punct de lucru in, comuna Nojorid, judetul Bihor, unde este si amplasamentul 
prezentului proiect. EG1 - Microintreprinderile, atat cele existente cat si cele nou-infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in 
spatiul ruralS-a bifat „NU” din urmatoarele considerente:Solicitantul nu a prezentat documente care sa certifice un drept real principal asupra terenului pe care urmeaza a fi 
amplasata investitia, desi proiectul prevede realizarea unei constructii definitive.SC AZ GENERAL STAR SRL are constituit cu titlu gratuit , un drept de superficie asupra 
terenului intravilan in suprafata de 3376 mp, situat in localitatea Nojorid, judetul Bihor, conform contractului de constituire a dreptului de superficie cu incheiere de 
autentificare nr. 2644 din 12.09.2012 si a extrasului de cartea funciara nr. 50803, atasate cererii de finantare. Acest teren este grevat de un drept de ipoteca in suma de 
10.000 euro si de interdictia de instrainare si grevare, ambele notate in favoarea creditotului ipotecar TOMESCU OVIDIU-NICOLAE.Tot in contract se face referire la o alta 
persoana TOMESCU MALAN OVIDIU-NICOLAE, pentru consimtamintul creditorului ipotecar la dreptul de superficie.Conform Codului civil , ipoteca se întinde, fără nicio 
altă formalitate, asupra construcţiilor, îmbunătăţirilor şi accesoriilor imobilului, chiar dacă acestea sunt ulterioare constituirii ipotecii.La EG 2 Beneficiarul trebuie sa 
demonstreze viabilitatea investitiei S-a bifat „NU” din urmatoarele considerente:Solictantul nu a demonstrat viabilitatea investitiei propuse prin proiect, deoarece a utilizat 
date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari, a folosit tarife nejustificate , veniturile obtinute sunt nerealiste,spatiile propuse sunt supradimensionate, 
achizitii nejustificate si nesustinute prin neprezentarea de oferte .SC AZ GENERAL STAR SRL prin prezentul proiect isi propune construirea unui depozit pentru 
imbracaminte, incaltaminte, materiale sanitare si pentru constructii si alte materiale neperisabile, pentru transportatorii de marfuri si pentru depozitarea de bunuri personale 
ale persoanelor fizice care locuiesc in apartamente. Pentru prognoza veniturilor singurele explicatii ale solicitantului sunt ca ” se bazeaza pe planul de evolutie al SC AZ 
GENERAL STAR SRL, care are ca pivot de pornire gradul de ocupare al depozitului si preturile estimate pentru serviciile prestate“. Perioada de depozitare nu este explicata 
. Tarifele pentru depozitare nu sunt justificate . Deasemenea solicitantul nu justifica clientii carora sa le presteze servicii de depozitare. Astfel in studiul de fezabilitate ( 
pag.26) clientii spre care se orienteaza solicitantul sunt persoane fizice care locuiesc in apartamente si au inconveniente cu depozitarea articolelor pentru activitati recreative 
(schiuri, biciclete, cauciucuri de iarna ,etc), in conditiile in care investitia este pentru mediul rural unde majoritatea oamenilor locuiesc la case.Totodata in studiul de 
fezabilitate ( pag. 34) se specifica “ ca unul dintre putinii transportatori, al carui concurent direct ar fi solicitantul, este firma GALASSINI din localitatea Borsa “, firma pe care 
o regasim apoi in tabelul cu potentialii clienti ai solicitantului (pag. 33). Ca urmare veniturile nu sunt justificate.Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile nu sunt 
justificate de catre solicitant , nici cheltuielile cu personalul si nici cheltuielile cu amortizarea. Deasemenea nu sunt justificate cheltuielile din afara (cu energia si apa) ,in 
conditiile in care prin proiect se propune achizitionarea de panouri solare. Nu este prezentata o analiza temeinica, bazata pe date tehnice a utilizarii sistemului fotovoltaic . 
Astfel cheltuieli cu achizitionarea de panouri fotovoltaice nu se justifica.Avind in vedere ca in urma realizarii investitiei vor fi doar doi angajati,nu sunt justificate spatii precum 
sala de sedinte, sala de mese,precum si spatii supradimensionate pentru vestiare femei si barbati dotate cu zece cazi baie (plansa pag.100).Deasemenea solicitantul isi 
propune achizitia de bunuri pentru care nu a prezentat oferte centrala termica, panouri solare si un stivuitor electric in valoare de 15.250 euro, pentru care a prezentat o 
oferta nesemnata si nestampilata (pag. 93.). Totodata declaratia privind sursa de preturi folosita in estimarea costurilor investitiei data de proiectant nu este stampilata. Ca 
urmare solicitantul nu a demonstrat viabilitatea investitiei, folosind in calculul indicatorilor economici date nesustenabile, motiv pentru care viabilitatea economico-financiara 
a proiectului nu a putut fi verificata.EG6 Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de 
folosinta pe o perioada de minim 10 aniS-a bifat „NU” din urmatoarele considerente:Solictantul SC AZ GENERAL STAR SRL, are constituit cu titlu gratuit , un drept de 
superficie, asupra terenului intravilan in suprafata de 3376 mp, situat in localitatea Nojorid, judetul Bihor, conform contractului de constituire a dreptului de superficie cu 
incheiere de autentificare nr. 2644 din 12.09.2012 si a extrasului de cartea funciara nr. 50803, atasate cererii de finantare. Terenul ce face obiectul contractului de 
superficie, este proprietatea sotilor Zama Constantin si Zama Piroska . Acest teren este grevat de un drept de ipoteca in suma de 10.000 euro si de interdictia de instrainare 
si grevare ambele notate in favoarea creditotului ipotecar TOMESCU OVIDIU-NICOLAE Proprietarul Zama Constantin in calitate de mandatar in baza unei procuri specia
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326 312 C 01 12 6 05 00707 2012 9 28 CONSTRUIRE UNITATE 
PRODUCTIE

SC DANIPELET 
SRL BIHOR Comuna/Oras BULZ 

Sat BULZ - - - - - - - - - - 220.060 10.928 187.000 0 33.060 46.943.331

EG1-Certificatul de urbanism este eliberat în scopul întocmirii DATC pentru Construire unitate producţie .Primăria com.Bulz ,judetul Bihor a eliberat Certificatul de urbanism
cu indicarea regimului ,juridic ,economic şi tehnic pentru S.C.Danipelet SRL în data de 24.09.2012 cu indicarea amplasamentului conform Extrasului de carte funciară 
pentru parcela nr.cadastral 50883 ce aparţine Asociaţiei de pădurit şi păşunat STANA BRADULUI. Contractul de superficie pentru amplasament este autentificat în data de 
26.09.2012 concomitent cu Extrasul de carte funciară pentru informare nr.12920/26.09.2012.În ambele documente se precizează amplasarea parcelei cu nr.cadastral 
50.883 în extravilan(contractul de superficie şi planurile de situaţie din extras CF,punct 1.3 din S.F ). Certificatul de urbanism s-a eliberat anterior întocmirii documentelor ce 
dovedesc existenţa amplasamentului pentru investiţia propusă.Nu s-a respectat Legea 350/2001 şi completările ulteriare referitor la completarea Certificatului de urbanism 
prin indicarea avizelor şi acordurilor privind utilităţile necesare pentru eliberarea AC ..EG2-Nu se detaliază fluxul tehnologic prin stabilirea etapelor de la asigurare a materiei 
prime ,necesarul de materie primă/zi ,transportul şi condiţiile de depozitare a materiei prime pînă la iniţierea fluxului tehnologic,depozitarea şi livrarea produselor. Proiecţiile 
financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte comparabile din punct de vedere a caracteristicilor tehnice minimale şi 
subsecţiunilor componente.Durata valabilităţii Contractului de superficie nu acoperă durata normală de funcţionare a construcţiei propusă prin proiect.Viabilitatea investiţiei 
este asigurată de asigurarea utilităţilor inclusiv a accesului neîngrădit la amplasament.La vizita pe teren solicitantul prezintă Declaraţie autentificată pentru demonstrarea 
asigurării dreptului de acces la amplasament dar documentul face referire la nr.cad.50.881 şi referinţă la 2 societăţi respectiv S.C.DANIPELET SRL şi S.C.COSMLEMN 
SRL.(nu este însoţit şi de înscrierea în extras C.F.) EG1-Certificatul de urbanism este eliberat în scopul întocmirii DATC pentru Construire unitate producţie .Primăria 
com.Bulz ,judetul Bihor a eliberat Certificatul de urbanism cu indicarea regimului ,juridic ,economic şi tehnic pentru S.C.Danipelet SRL în data de 24.09.2012 cu indicarea 
amplasamentului conform Extrasului de carte funciară pentru parcela nr.cadastral 50883 ce aparţine Asociaţiei de pădurit şi păşunat STANA BRADULUI. Contractul de 
superficie pentru amplasament este autentificat în data de 26.09.2012 concomitent cu Extrasul de carte funciară pentru informare nr.12920/26.09.2012.În ambele 
documente se precizează amplasarea parcelei cu nr.cadastral 50.883 în extravilan(contractul de superficie şi planurile de situaţie din extras CF,punct 1.3 din S.F ). 
Certificatul de urbanism s-a eliberat anterior întocmirii documentelor ce dovedesc existenţa amplasamentului pentru investiţia propusă.Nu s-a respectat Legea 350/2001 şi 
completările ulteriare referitor la completarea Certificatului de urbanism prin indicarea avizelor şi acordurilor privind utilităţile necesare pentru eliberarea AC ..EG2-Nu se 
detaliază fluxul tehnologic prin stabilirea etapelor de la asigurare a materiei prime ,necesarul de materie primă/zi ,transportul şi condiţiile de depozitare a materiei prime pînă 
la iniţierea fluxului tehnologic,depozitarea şi livrarea produselor. Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de 
oferte comparabile din punct de vedere a caracteristicilor tehnice minimale şi subsecţiunilor componente.Durata valabilităţii Contractului de superficie nu acoperă durata 
normală de funcţionare a construcţiei propusă prin proiect.Viabilitatea investiţiei este asigurată de asigurarea utilităţilor inclusiv a accesului neîngrădit la amplasament.La 
vizita pe teren solicitantul prezintă Declaraţie autentificată pentru demonstrarea asigurării dreptului de acces la amplasament dar documentul face referire la nr.cad.50.881
referinţă la 2 societăţi respectiv S.C.DANIPELET SRL şi S.C.COSMLEMN SRL.(nu este însoţit şi de înscrierea în extras C.F.) EG2-Nu se detaliază fluxul tehnologic prin 
stabilirea etapelor de la asigurare a materiei prime ,necesarul de materie primă/zi ,transportul şi condiţiile de depozitare a materiei prime pînă la iniţierea fluxului 
tehnologic,depozitarea şi livrarea produselor. Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte comparabile 
punct de vedere a caracteristicilor tehnice minimale şi subsecţiunilor componente.Durata valabilităţii Contractului de superficie nu acoperă durata normală de funcţionare a 
construcţiei propusă prin proiect.Viabilitatea investiţiei este asigurată de asigurarea utilităţilor inclusiv a accesului neîngrădit la amplasament.La vizita pe teren solicitantul 
prezintă Declaraţie autentificată pentru demonstrarea asigurării dreptului de acces la amplasament dar documentul face referire la nr.cad.50.881 şi referinţă la 2 societăţi 
respectiv S.C.DANIPELET SRL şi S.C.COSMLEMN SRL.(nu este însoţit şi de înscrierea în extras C.F.) EG2-Nu se detaliază fluxul tehnologic prin stabilirea etapelor de la 
asigurare a materiei prime ,necesarul de materie primă/zi ,transportul şi condiţiile de depozitare a materiei prime pînă la iniţierea fluxului tehnologic,depozitarea şi livrarea 
produselor. Proiecţiile financiare care au determinat stabilirea Bugetului indicativ nu sînt susţinute cu prezentarea de oferte comparabile din punct de vedere a 
caracteristicilor tehnice minimale şi subsecţiunilor componente.Durata valabilităţii Contractului de superficie nu acoperă durata normală de funcţionare a construcţiei 
propusă prin proiect.Viabilitatea investiţiei este asigurată de asigurarea utilităţilor inclusiv a accesului neîngrădit la amplasament.La vizita pe teren solicitantul prezintă 
Declaraţie autentificată pentru demonstrarea asigurării dreptului de acces la amplasament dar documentul face referire la nr.cad.50.881 şi referinţă la 2 societăţi respectiv 
S.C.DANIPELET SRL şi S.C.COSMLEMN SRL.(nu este însoţit şi de înscrierea în extras C.F.) S-a atasat extras din baza de date APDRP pentru servicii S-a atasat extras 
din baza de date APDRP pentru servicii EG1-Certificatul de urbanism este eliberat în scopul întocmirii DATC pentru Construire unitate producţie .Primăria com.Bulz 
judetul Bihor a eliberat Certificatul de urbanism cu indicarea regimului juridic economic şi tehnic pentru S C Danipelet SRL în data de 24 09 2012 cu indicarea
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PRODUCEREA DE PIATRA 

DECORATIVA PRIN ACHIZITIA 
DE UTILAJE

LAPIS LINDA-
OFELIA BIHOR

Comuna/Oras 
SUPLACU DE 
BARCAU Sat 
SUPLACU DE 

BARCAU

- - - - - - - - - - 202.000 0 171.700 0 30.300 47.115.031

Proiectul cu titlul ,,Producerea de piatra decorativa prin achizitia de utilaje’’ depus de LAPIS LINDA - OFELIA , persoana fizica, are ca activitate taierea, fasonarea si 
finisarea pietrei – cod CAEN 2370. Investitia vizeaza achizitia unui utilaj pentru producerea pietrisului ornamental care executa lucrari de concasare si sortare a pietrei brute, 
proces in urma caruia se obtine piatra ornamentala si a unei autobasculante 8x4 necesara transportului materiei prime din cariera si a produsului finit catre clienti.Achizitia 
autobasculantei 8x4 este considerata un mijloc de transport nespecializat deoarece poate transporta si alte materiale decat piatra de cariera . Achizitia autobasculantei 8x4 
fiind declarata neeligibila , viabilitatea proiectului nu se justifica. Proiectul cu titlul ,,Producerea de piatra decorativa prin achizitia de utilaje’’ depus de LAPIS LINDA - 
OFELIA , persoana fizica, are ca activitate taierea, fasonarea si finisarea pietrei – cod CAEN 2370. Investitia vizeaza achizitia unui utilaj pentru producerea pietrisului 
ornamental care executa lucrari de concasare si sortare a pietrei brute, proces in urma caruia se obtine piatra ornamentala si a unei autobasculante 8x4 necesara 
transportului materiei prime din cariere si a produsului finit catre clienti.Achizitia autobasculantei 8x4 este considerata un mijloc de transport nespecializat deoarece poate 
transporta si alte materiale decat piatra de cariera . Achizitia autobasculantei 8x4 fiind declarata neeligibila , viabilitatea proiectului nu se justifica. Proiectul cu titlul 
,,Producerea de piatra decorativa prin achizitia de utilaje’’ depus de LAPIS LINDA - OFELIA , persoana fizica, are ca activitate taierea, fasonarea si finisarea pietrei – cod 
CAEN 2370. Investitia vizeaza achizitia unui utilaj pentru producerea pietrisului ornamental care executa lucrari de concasare si sortare a pietrei brute, proces in urma car
se obtine piatra ornamentala si a unei autobasculante 8x4 necesara transportului materiei prime din cariera si a produsului finit catre clienti.Achizitia autobasculantei 8x4 
este considerata un mijloc de transport nespecializat deoarece poate transporta si alte materiale decat piatra de cariera . Achizitia autobasculantei 8x4 fiind declarata 
neeligibila , viabilitatea proiectului nu se justifica. Proiectul cu titlul ,,Producerea de piatra decorativa prin achizitia de utilaje’’ depus de LAPIS LINDA - OFELIA , persoana 
fizica, are ca activitate taierea, fasonarea si finisarea pietrei – cod CAEN 2370. Investitia vizeaza achizitia unui utilaj pentru producerea pietrisului ornamental care executa 
lucrari de concasare si sortare a pietrei brute, proces in urma caruia se obtine piatra ornamentala si a unei autobasculante 8x4 necesara transportului materiei prime din 
cariere si a produsului finit catre clienti.Achizitia autobasculantei 8x4 este considerata un mijloc de transport nespecializat deoarece poate transporta si alte materiale decat 
piatra de cariera . Achizitia autobasculantei 8x4 fiind declarata neeligibila , viabilitatea proiectului nu se justifica.
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ACHIZITIE DE UTILAJE LA 

S.C. PREFABRICATE GMBH 
S.R.L.

S.C. 
PREFABRICATE 

GMBH S.R.L.
BIHOR Comuna/Oras 

AUSEU Sat GROSI - - - - - - - - - - 234.990 5.500 199.741 0 35.249 47.314.772

Solicitantul, pentru a demonstra cofinantarea, a depus la Cererea de Finantare extrasul de cont nr. 1/26.09.2012 ora 1:51:35 PM, cu sold 210.162 lei. In urma solicitarii de 
informatii suplimentare la care s-a raspuns cu adresa nr. 1257/03.07.2013, din verificarea tranzactiilor derulate de solicitant a rezultat ca acesta si-a creat cofinantarea prin 
suma de 210.000 lei primita drept avans lucrari de la SC MADLEV CONS SRL.In aceeasi zi de 26.09.2012, solicitantul restituie integral avansul primit catre SC MADLEV 
CONS SRL, explicatia fiind restituire avans lucrari, conform extras de cont BTRL Oradea nr. 2/26.09.2012, ora 11:59:59 PM.Soldul final al zilei de 26.09.2012, titular SC 
PREFABRICATE GMBH SRL in ziua de referinta pentru Cererea de Finantare depusa a fost de 141.60 lei, sold ramas in urma acestor operatiuni de creare artificiala si in 
mod fictiv a sumei necesare cofinantarii.De mentionat este si faptul ca SC MADLEV CONS SRL este o societate care a depus proiect pentru aceeasi sesiune de proiecte 
masura 312 si si-a justificat cofinantarea prin extrasul de cont emis de BTRL Oradea in 26.09.2012. Operatiunile financiare intre cele doua societati s-au derulat in cadrul 
BTRL Oradea unde societatile in cauza au conturi deschise in lei. Solicitantul, pentru a demonstra cofinantarea, a depus la Cererea de Finantare extrasul de cont nr. 
1/26.09.2012 ora 1:51:35 PM, cu sold 210.162 lei. In urma solicitarii de informatii suplimentare la care s-a raspuns cu adresa nr. 1257/03.07.2013, din verificarea 
tranzactiilor derulate de solicitant a rezultat ca acesta si-a creat cofinantarea prin suma de 210.000 lei primita drept avans lucrari de la SC MADLEV CONS SRL.In aceeasi 
zi de 26.09.2012, solicitantul restituie integral avansul primit catre SC MADLEV CONS SRL, explicatia fiind restituire avans lucrari, conform extras de cont BTRL Oradea n
2/26.09.2012, ora 11:59:59 PM.Soldul final al zilei de 26.09.2012, titular SC PREFABRICATE GMBH SRL in ziua de referinta pentru Cererea de Finantare depusa a fost d
141.60 lei, sold ramas in urma acestor operatiuni de creare artificiala si in mod fictiv a sumei necesare cofinantarii.De mentionat este si faptul ca SC MADLEV CONS SRL 
este o societate care a depus proiect pentru aceeasi sesiune de proiecte pe masura 312 si si-a justificat cofinantarea prin extrasul de cont emis de BTRL Oradea in 
26.09.2012. Operatiunile financiare intre cele doua societati s-au derulat in cadrul BTRL Oradea unde societatile in cauza au conturi deschise in lei.
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ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE LA S.C. 

AMBIFLUX S.R.L.

S.C. AMBIFLUX 
S.R.L. BIHOR Comuna/Oras BORS 

Sat BORS - - - - - - - - - - 235.200 0 199.920 0 35.280 47.514.692

In urma verificarii efectuate prin serviciul online RECOM al O.N.R.C. s-a constatat ca asociatul unic al solicitantului (S.C. AMBIFLUX S.R.L.) dl. FENCE COSMIN 
GHEORGHE este asociat cu 50% - cota de participare la S.C. ELECTRONIC INTERACTIV S.R.L. care are acelasi cod CAEN (principal) cu cel propus prin proiect de 
catre S.C. AMBIFLUX S.R.L., respectiv cod CAEN 2740 -''Fabricarea de echipamente electrice de iluminat''.Avand in vedere cele de mai sus, la punctul 1.1 s-a bifat cu 
''NU'' deoarece solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii (Anexa 4.1).S-au atasat la Dosarul administrativ documente (Certificat constatator) pentru firmele mai sus mentionate din RECOM online. La punctul 3.1 - s-
a bifat cu ''NU'' deoarece in cadrul bugetului indicativ incadrarea pe linii bugetare nu este facuta corect.( statia de lucru si software proiectare SolidWorks premium 2012) La 
punctul 4.4 s-a bifat cu ''NU'' deoarece solicitantul nu a depus trei oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro si o oferta pentru servicii. Solicitantul 
nu a completat corect Planul financiar avand in vedere ca a atasat Scrisoare de confort angajata iar in cadrul Planului financiar a completat rubrica ''autofinantare''. In urma 
verificarii efectuate prin serviciul online RECOM al O.N.R.C. s-a constatat ca asociatul unic al solicitantului (S.C. AMBIFLUX S.R.L.) dl. FENCE COSMIN GHEORGHE 
este asociat cu 50% - cota de participare la S.C. ELECTRONIC INTERACTIV S.R.L. care are acelasi cod CAEN (principal) cu cel propus prin proiect de catre S.C. 
AMBIFLUX S.R.L., respectiv cod CAEN 2740 -''Fabricarea de echipamente electrice de iluminat''.Totodata s-a constatat ca S.C. ELECTRONIC INTERACTIV S.R.L. are 
acelsi sediu social si acelasi punct de lucru ca si S.C. AMBIFLUX S.R.L. In urma verificarii efectuate prin serviciul online RECOM al O.N.R.C. s-a constatat ca asociatul 
unic al solicitantului (S.C. AMBIFLUX S.R.L.) dl. FENCE COSMIN GHEORGHE este asociat cu 50% - cota de participare la S.C. ELECTRONIC INTERACTIV S.R.L. care
are acelasi cod CAEN (principal) cu cel propus prin proiect de catre S.C. AMBIFLUX S.R.L., respectiv cod CAEN 2740 -''Fabricarea de echipamente electrice de 
iluminat''.Avand in vedere cele de mai sus, la punctul 1.1 s-a bifat cu ''NU'' deoarece solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata in 
Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii (Anexa 4.1).S-au atasat la Dosarul administrativ documente (Certificat constatator) 
pentru firmele mai sus mentionate din RECOM online.La punctul 3.1 - s-a bifat cu ''NU'' deoarece in cadrul bugetului indicativ incadrarea pe linii bugetare nu este facuta 
corect.( statia de lucru si software proiectare SolidWorks premium 2012).La punctul 4.4 s-a bifat cu ''NU'' deoarece solicitantul nu a depus trei oferte pentru bunuri a caror 
valoare este mai mare de 15.000 Euro si o oferta pentru servicii.Solicitantul nu a completat corect Planul financiar avand in vedere ca a atasat Scrisoare de confort angajata 
iar in cadrul Planului financiar a completat rubrica ''autofinantare''.
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ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE LA S.C. 
MADLEV CONS S.R.L.

S.C. MADLEV 
CONS S.R.L. BIHOR Comuna/Oras 

AUSEU Sat GROSI - - - - - - - - - - 131.460 0 92.022 0 39.438 47.606.714

In urma verificarii in RECOM reprezentantul legal, Hodisan Mihai-Felician a fost identificat ca asociat in 9 societati comerciale din care una in faliment(SC BLIXO SRL), una 
cu activitate suspendata(SC COST EXPERT SRL), doua societati cu alt cod CAEN decat cel pentru care aplica prin proiect(SC EXPERT CONS MEDIA SRL-5%, SC 
GLOBAL FINANCIAR SERV SRL-20%), una cu participatie de 20%(SC STADAL CONS SRL, care are cod CAEN 4312 identic cu cel din proiect, fiind minoritar)si in 4 
societati avand cota majoritara in societati cu cod CAEN identic cu cel din proiect(Casa de Expeditii Transilvania, cota 50%, SC SVEDEX SRL-90%, SC MAYA 
INTERCONS SRL-100%, SC PROLOGISTIC IMPORT EXPORT SRL-57,69%). In Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderii solicitantul a 
bifat ca este o intreprindere autonoma, fapt nereal prin inregistrarile RECOM(este o societate legata), motiv pentru care proiectul este declarat neeligibil. Este o societate 
legata fapt ce a fost demonstrat prin inregistrarile RECOM identificate pe numele reprezentantului legal si care nu a fost declarat in Declaratia privind incadrarea in categoria 
IMM.
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331 312 M 01 12 6 05 00689 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU PILEA SAVETA PILEA SAVETA BIHOR Comuna/Oras 

NOJORID Sat LES - - - - - - - - - - 230.000 0 195.500 0 34.500 47.802.214

In urma analizelor amanuntite au fost gasite legaturi financiare intre urmatorii beneficiari : Pilea Saveta, Rus Beniamin si Costea Raul.Analizand Extrasele de cont atasate la 
Cererile de finantare s-a constatat ca suma de 170.000 RON a fost transferat de la un beneficiar la altul, la diferenta de cateva minute la aceasi filiala a Bancii 
Transilvania.In cazul acestui proiect dovada cofinantarii a fost depusa de Pilea Ovidiu (presupusul sot al solicitantului) Extras de cont din 27/09/2012 ora 1:48 Banca 
Transilvania a suma 170.000 RON, care dupa cateva minute a transferat la un alt solicitant Rus Beniamin (care si el a depus un proiect in aceeas sesiune) Extras de cont 
din 27/09/2012 ora 1:54 Banca Transilvania 170.000 RON iar aceasta a transferat la randul sau suma respectiva la dl. Costea Raul (care si el a depus un proiect in aceeas 
sesiune pentru acelas tip de activitate) Extras cont 27/09/2012 ora 2:07 Banca Transilvania 170.000 RON. De aici rezulta ca solicitantul a creat conditii artificiale prin 
prezentarea unui Extras de cont , care in realitate nu dovedeste existenta sumei necesare derularii proiectului. Conform “Continutului cadru al Memoriului justificativ pentru 
beneficiar privat” anexa Ghidul solicitantului in cazul Ofertelor trebuie tinut cont de urmatoarele : “In situatie in care valorile bunurilor/servicilor nu se incadreaza sau nu se 
regasesc in limitele din Baza de date de preturi, se vor atasa trei oferta pentru categoriile de bunuri /servicii care depasesc valoarea de 15.000 euro si o oferta pentru 
categoriile de bunuri/servicii a caror valoare este sub 15.000 euro.Beneficiarul are depus numai o Oferta pentru Autospeciala pentru transportul lemnului dotat cu racoante si 
macara cu graifer (146.000 euro) si o Oferta pentru Ferestrau panglica cu panza orizontala (39.700 euro) In urma analizelor amanuntite au fost gasite legaturi financiare in
urmatorii beneficiari : Pilea Saveta, Rus Beniamin si Costea Raul.Analizand Extrasele de cont atasate la Cererile de finantare s-a constatat ca suma de 170.000 RON a fost 
transferat de la un beneficiar la altul, la diferenta de cateva minute la aceasi filiala a Bancii Transilvania.In cazul acestui proiect dovada cofinantarii a fost depusa de Pilea 
Ovidiu (presupusul sot al solicitantului) Extras de cont din 27/09/2012 ora 1:48 Banca Transilvania a suma 170.000 RON, care dupa cateva minute a transferat la un alt 
solicitant Rus Beniamin (care si el a depus un proiect in aceeas sesiune) Extras de cont din 27/09/2012 ora 1:54 Banca Transilvania 170.000 RON iar aceasta a transferat 
la randul sau suma respectiva la dl. Costea Raul (care si el a depus un proiect in aceeas sesiune pentru acelas tip de activitate) Extras cont 27/09/2012 ora 2:07 Banca 
Transilvania 170.000 RON. De aici rezulta ca solicitantul a creat conditii artificiale prin prezentarea unui Extras de cont , care in realitate nu dovedeste existenta sumei 
necesare derularii proiectului. Proiectul este neeligibil intrucat nu indeplineste criteriile de eligibilitate :- EG 2 Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei (nu 
este demonstrata rezonabilitatea preturilor,utilajelor ,beneficiarul are depus numai o Oferta pentru Autospeciala pentru transportul lemnului dotat cu racoante si macara cu 
graifer (146.000 euro) si o Oferta pentru Ferestrau panglica cu panza orizontala (39.700 euro) - EG 7 Beneficiarul sa declara pe propria pe propria raspundere ca va asigura 
cofinantarea proiectului. Solicitantul a creat conditii artificiale prin prezentarea unui Extras de cont , care in realitate nu dovedeste existenta sumei necesare derularii 
proiectului.- Conditii artificiale : In urma analizelor amanuntite au fost gasite legaturi financiare intre urmatorii beneficiari : Pilea Saveta, Rus Beniamin si Costea 
Raul.Analizand Extrasele de cont atasate la Cererile de finantare s-a constatat ca suma de 170.000 RON a fost transferat de la un beneficiar la altul, la diferenta de cateva 
minute la aceasi filiala a Bancii Transilvania.In cazul acestui proiect dovada cofinantarii a fost depusa de Pilea Ovidiu (presupusul sot al solicitantului) Extras de cont din 
27/09/2012 ora 1:48 Banca Transilvania a suma 170.000 RON, care dupa cateva minute a transferat la un alt solicitant Rus Beniamin (care si el a depus un proiect in 
aceeas sesiune) Extras de cont din 27/09/2012 ora 1:54 Banca Transilvania 170.000 RON iar aceasta a transferat la randul sau suma respectiva la dl. Costea Raul (care si 
el a depus un proiect in aceeas sesiune pentru acelas tip de activitate) Extras cont 27/09/2012 ora 2:07 Banca Transilvania 170.000 RON. De aici rezulta ca solicitantul a 
creat conditii artificiale prin prezentarea unui Extras de cont , care in realitate nu dovedeste existenta sumei necesare derularii proiectului.

332 312 M 01 12 6 05 00683 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJE LA 
CRISAN CALIN GEORGEL

CRISAN CALIN 
GEORGEL BIHOR Comuna/Oras BORS 

Sat SANTAUL MARE - - - - - - - - - - 234.997 0 199.747 0 35.250 48.001.961

La punctul 1.1 s-a bifat cu NU deoarece in urma verificarilor in baza RECOM, solicitantul a fost regasit ca actionar majoritar in societatea comerciala CC SOFT 
SOLUTIONS SRL,societate ce desfasoara activitatea principala cu codul CAEN 4399- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.Astfel desfasoara o activitate complementara 
cu activitatea ce domnul Crisan Calin Georgel si-o propune prin prezentul proiect respectiv fabricarea de produse din beton pentru constructii - codul CAEN 2361.Conform 
raspusurilor primite ca urmare a solicitarilor de informatii suplimentare inregistrate la OJPDRP Bihor cu numarul 776 din data 08.05.2013, am constatat ca solicitantul nu se 
incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili.In urma analizarii documentelor depuse de solicitant ca raspuns la informatiile suplimentare solicitate respectiv a Situatiilor 
financiare pentru SC CC SOFT SOLUTIONS SRL,am constatat ca este o societate comerciala care la sfarsitul execitiului financiar respectiv la 31 decembrie 2011, avea 
sapte salariati. Prin prezentul proiect solicitantul isi preconizeaza sa creeze 8 noi locuri de munca, sapte personal direct productiv si unul neproductiv, deci nu reapecta 
statutul cerut pentru microintrprinderi.De altfel Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor - refacuta nu a reflectat situatia corecta,respectiv 
numarul de angajati precum si tipul intreprinderii care a fost bifat la intreprindere autonoma.La punctul 1.6 s-a bifat cu DA deoarece solicitantul a atasat Declaratia pe prop
raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural. La punctul EG3 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a anexat Documentul 16. La puctul 4.1si 4.2 pentru 
servicii s-a bifat cu NU ESTE CAZUL intrucat solicitantul a depus oferta de servicii. In urma verificarilor in baza RECOM, solicitantul a fost regasit ca actionar majoritar in 
societatea comerciala CC SOFT SOLUTIONS SRL,societate ce desfasoara activitatea principala cu codul CAEN 4399- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a.Astfel 
desfasoara o activitate complementara cu activitatea ce domnul Crisan Calin Georgel si-o propune prin prezentul proiect respectiv fabricarea de produse din beton pentru 
constructii - codul CAEN 2361.Conform raspusurilor primite ca urmare a solicitarilor de informatii suplimentare inregistrate la OJPDRP Bihor cu numarul 776 din data 
08.05.2013, am constatat ca solicitantul nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili.In urma analizarii documentelor depuse de solicitant ca raspuns la informatiile 
suplimentare solicitate respectiv a Situatiilor financiare pentru SC CC SOFT SOLUTIONS SRL si a Declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria 
microintreprinderilor - refacuta, nu a reflectat situatia corecta,respectiv numarul de angajati precum si tipul intreprinderii care a fost bifat la intreprindere autonoma.Ca 
urmare a observatiilor mai sus mentionate proiectul este declarat neeligibil.

333 312 M 01 12 6 05 00680 2012 9 28

„ACHIZITIA DE UTILAJE 
NECESARE PENTRU 

FABRICAREA INCALTAMINTEI 
LA S.C. FELICIA DESIGN 

S.R.L. „

S.C. FELICIA 
DESIGN S.R.L. BIHOR

Comuna/Oras 
CABESTI Sat 

CABESTI
- - - - - - - - - - 209.072 0 177.711 0 31.361 48.179.672

1.1 Asociatul unic Balaj Florica Felicia la verificarea in RECOM mai figureaza ca asociat cu cota de participare de 50% la Felicia Incaltaminte SRL si asociat cu cota de 
participare de 50% la Felicia Shoes SRL, ambele cu sediul in com. Santandrei jud. Bihor si acelasi cod CAEN 1520, ceea ce contravine cu cele declarate in doc. 11.3 EG6
Solicitantul nu are certitudinea ca detine spatiul in care se va realiza investitia minimum 10 ani de la data depunerii Cererii de finantare, in Contractul de comodat este 
specificat ca ``…prezentul contract sa poata fi reziliat in mod unilateral de catre comodanta, inainte de expirarea termenului pentru care a fost incheiat, atunci cand ei au 
nevoie urgenta si neprevazuta de bun sau cand comodatara isi incalca obligatiile contractuale`` si ``prezentul contract va putea fi reziliat si prin acordul partilor cu acordarea 
reciproca a unui preaviz de 30 de zile calendaristice.`` La Valoarea investitiei(VI) si Valoare actualizata neta (VAN) sunt diferente dar respecta criteriile 1.1-Conform 
verificarilor prin serviciul RECOM asociatul unic al solicitantului mai este asociat cu cota de participare de 50% la inca doua societati comerciale Felicia Incaltaminte SRL si 
Felicia Shoes SRL cu sediul in com. Sintandrei,cele 3 societati avand acelasi cod CAEN ,activitate pe aceeasi piata ,exista neconcordanta cu declaratia conform Doc.11.3 -
intrprindere autonoma.EG6-Solicitantul nu face dovada certitudinii detinerii spatiului in care se va realiza investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii 
Cererii de finantare conform solicitarilor descrise in Ghidul solicitantului M312. Clauzele din Contractul de comodat cauzeaza aceasta incertitudine.

334 312 M 01 12 6 05 00690 2012 9 28

INFIINTAREA 
MICROINTREPRINDERII SC 

PROFFESIONAL BAUER 
GROUP SRL PRIN 

ACHIZITIONAREA UNUI 
UTILAJ MODERN

SC 
PROFFESIONAL 
BAUER GROUP 

SRL

BIHOR

Comuna/Oras 
SUPLACU DE 
BARCAU Sat 
SUPLACU DE 

BARCAU

- - - - - - - - - - 282.500 0 197.750 0 84.750 48.377.422

Proiectul depus de SC PROFFESIONAL BAUER GROUP SRL cu titlul ,, Infiintarea microintreprinderii Proffesional Bauer Group SRL prin achizitionarea unui utilaj modern 
“ , cod CAEN 3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase a fost declarat neeligibil . Referitor la cererea de finanţare depusa de SC PROFFESIONAL BAUER 
GROUP SRL pentru a fi finanţata în cadrul PNDR si înregistrata la OJPDRP BIHOR cu numărul de înregistrare CF 312M011260500690 , în urma verificării documentare 
efectuate de experţii OJPDRP BIHOR, proiectul a fost declarat neeligibil din urmatoarele motive: Solicitantul nu a prevazut spatiu ( buncar) pentru depozitarea materiei 
prime (slamuri) pentru ca utilajul ce se va achizitiona prin proiect sa aiba o functionalitate continua . Slamurile sunt un amestec de apa si particule de material rezultat ca 
urmare a procesarii minereurilor . Aceste noroaie infesteaza solul cu hidrocarburi , modifica reactia solului, salinizeaza solul daca sunt depozitate liber sau in gropi fara 
sistem de protectie.In raspunsul la informatiile suplimentare se fac urmatoarele precizari: materialele rezultate in urma decontaminarii deseurilor periculoase vor fi depozitate 
in containere tip habe bine inchise in spatii bine ventilate si in bandocuri betonate insa in Memoriul justificativ nu sunt prevazute aceste spatii si nici cheltuieli pentru astfel 
de investitii .Pentru protectia solului impotriva poluarii se specifica existenta unor rigole betonate in careul de incinta captusite cu folie impermeabila in vederea eliminarii 
eventualelor infiltratii ale apelor contaminate.In Memoriul justificativ nu sunt detaliate si prevazute aceste investitii . Nu se specifica unde ajung aceste ape toxice . 
Solicitantul descrie ca in urma procesului de decontaminare rezulta substante si materiale nepericuloase desi la separarea fractiilor se folosesc substante chimice deosebit 
de periculoase (inercem ). Produsul rezultat este un deseu foarte toxic solid care conform raspunsului la informatiile suplimentare va fi depozitat in depozite speciale insa in 
precontractul atasat , incheiat cu firma SC STILO EVORA SRL nu este specificata activitatea de depozitare deseuri . In concluzie solicitantul prin activitatea descrisa in 
Cererea de Finantare va obtine venituri din partea generatorului de materie prima . Prin activitatea descrisa se doreste separarea acestor deseuri petroliere eliminand apa si 
obtinerea unui deseu solid toxic care va fi depozitat in depozite speciale . Deoarece in proiectul depus si in informatiile suplimentare solicitantul nu a prevazut tote etapele si 
investitiie care rezulta in urma acestei activitati , precum si un precontract ferm cu o firma in vederea depozitarii materialului solid toxic , proiectul depus de SC 
PROFFESIONAL BAUER SRL este declarat neeligibil. Din verificarea documentara a proiectului reiese faptul ca ofertele atasate de solicitant la Cererea de Finantare sunt 
manipulate . Proiectul depus de SC PROFFESIONAL BAUER GROUP SRL cu titlul ,, Infiintarea microintreprinderii Proffesional Bauer Group SRL prin achizitionarea unui 
utilaj modern “ , cod CAEN 3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase a fost declarat neeligibil . Referitor la cererea de finanţare depusa de SC PROFFESIONAL 
BAUER GROUP SRL pentru a fi finanţata în cadrul PNDR si înregistrata la OJPDRP BIHOR cu numărul de înregistrare CF 312M011260500690 , în urma verificării 
documentare efectuate de experţii OJPDRP BIHOR, proiectul a fost declarat neeligibil din urmatoarele motive: Solicitantul nu a prevazut spatiu ( buncar) pentru depozitarea 
materiei prime (slamuri) pentru ca utilajul ce se va achizitiona prin proiect sa aiba o functionalitate continua . Slamurile sunt un amestec de apa si particule de material 
rezultat ca urmare a procesarii minereurilor . Aceste noroaie infesteaza solul cu hidrocarburi , modifica reactia solului, salinizeaza solul daca sunt depozitate liber sau in 
gropi fara sistem de protectie.In raspunsul la informatiile suplimentare se fac urmatoarele precizari: materialele rezultate in urma decontaminarii deseurilor periculoase vor fi 
depozitate in containere tip habe bine inchise in spatii bine ventilate si in bandocuri betonate insa in Memoriul justificativ nu sunt prevazute aceste spatii si nici cheltuieli 
pentru astfel de investitii .Pentru protectia solului impotriva poluarii se specifica existenta unor rigole betonate in careul de incinta captusite cu folie impermeabila in vederea 
eliminarii eventualelor infiltratii ale apelor contaminate.In Memoriul justificativ nu sunt detaliate si prevazute aceste investitii . Nu se specifica unde ajung aceste ape toxice . 
Solicitantul descrie ca in urma procesului de decontaminare rezulta substante si materiale nepericuloase desi la separarea fractiilor se folosesc substante chimice deosebit 
de periculoase (inercem ). Produsul rezultat este un deseu foarte toxic solid care conform raspunsului la informatiile suplimentare va fi depozitat in depozite speciale insa in 
precontractul atasat , incheiat cu firma SC STILO EVORA SRL nu este specificata activitatea de depozitare deseuri . In concluzie solicitantul prin activitatea descrisa in 
Cererea de Finantare va obtine venituri din partea generatorului de materie prima . Prin activitatea descrisa se doreste separarea acestor deseuri petroliere eliminand apa si 
obtinerea unui deseu solid toxic care va fi depozitat in depozite speciale . Deoarece in proiectul depus si in informatiile suplimentare solicitantul nu a prevazut tote etapele si 
investitiie care rezulta in urma acestei activitati , precum si un precontract ferm cu o firma in vederea depozitarii materialului solid toxic , proiectul depus de SC 
PROFFESIONAL BAUER SRL este declarat neeligibil.Din verificarea documentara a proiectului reiese faptul ca ofertele atasate de solicitant la Cererea de Finantare sunt 
manipulate . Proiectul depus de SC PROFFESIONAL BAUER GROUP SRL cu titlul ,, Infiintarea microintreprinderii Proffesional Bauer Group SRL prin achizitionarea unui 
utilaj modern “ , cod CAEN 3822 – Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase a fost declarat neeligibil . Referitor la cererea de finanţare depusa de SC PROFFESIONAL 
BAUER GROUP SRL pentru a fi finanţata în cadrul PNDR si înregistrata la OJPDRP BIHOR cu numărul de înregistrare CF 312M011260500690 , în urma verificării 
documentare efectuate de experţii OJPDRP BIHOR, proiectul a fost declarat neeligibil din urmatoarele motive: Solicitantul nu a prevazut spatiu ( buncar) pentru depozitarea 
materiei prime (slamuri) pentru ca utilajul ce se va achizitiona prin proiect sa aiba o functionalitate continua Slamurile sunt un amestec de apa si particule de materi

335 312 M 01 12 6 05 00682 2012 9 28
ACHIZITIE DE UTILAJE LA 

S.C. SAFE ROADS 
INTERNATIONAL S.R.L.

S.C. SAFE 
ROADS 

INTERNATIONAL 
S.R.L.

BIHOR
Comuna/Oras 

PIETROASA Sat 
GURANI

- - - - - - - - - - 102.520 0 71.764 0 30.756 48.449.186

Autobasculanta este mijloc de transport nu masina specializata. Au fost observate urmatoarele particularitati intre proiectul solicitantului SC SAFE ROADS 
INTERNATIONAL SRL si proiectul solictantului S.C. QUALITY ROADS INTERNATIONAL S.R.L. CU NR. F312M011260500715 :-acelasi titlu, acelasi sediu social, acelasi 
amplasament, acelasi consultant,-imobilul aferent investitiilor propuse prin proiect sint fractionate intre solicitanti, -investitiile propuse prin proiect sint complementare, 
buldoexcavator si raba de transport,-autobasculanta este mijloc de transport nu masina specializata Încercare de creare de conditii artificiale.
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INFIINTARE UNITATE DE 
PRODUCTIE ARTICOLE DE 

MAROCHINARIE SI OBIECTE 
TRADITIONALE IN 

LOCALITATEA CETARIU, 
COMUNA CETARIU, JUDETUL 

BIHOR

S.C. STEFFIE 
DESIGN S.R.L. BIHOR

Comuna/Oras 
CETARIU Sat 

CETARIU
- - - - - - - - - - 237.500 4.000 200.000 0 37.500 48.649.186

La punctul 1.1. – statutul solicitantului, in fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1 versiunea 12, aprobata prin Instructiunea 221 prin Ordin de ministru MADR 
nr.29/25.02.2013, se specifica ”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 declaratia privind incadrarea in categoria IMM, atasata la CF, pag 121-126, solicitantul S.C. STEFFIE DESING S.R.L. a declarat ca este intreprindere 
autonoma.Ca urmare, s-au facut verificari in sistemul online RECOM pentru socitatea S.C. STEFFIE DESING S.R.L daca aceasta mai este asociata sau actionara in alte 
societati juridice si s-a constatat ca asociatul unic APOPEI STEFANITA CNP 2691223221148 mai este asociat in :- SC CLASS PEL SRL , avnd 33,33 % cota de 
participare la beneficii si pierderi in care la data de 31.12.2011 avea un numar mediu de angajati de 5.-PIELTEX ART DESIGN SRL avnd 95,23% cota de participare la 
beneficii si pierderi in care la data de 31.12.2011 avea un numar mediu de angajati de 7-STEEEIE MAGIC FARMA SRL avnd 50% cota de participare la beneficii La 
activitati autorizate la Societatea PIELTEX ART DESIGN SRL se regaseste activitatea cu cod CAEN 1512 ( activitate procusa prin prezentul proiect si autorizata conform 
art. 15 din L 359/2004 ) aceasta societata intreprindere este LEGATA cu solicitantul nerespectand art.44 din Legea nr. 346/2004 (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.(5)O piata adiacenta, in sensul 
prezentei legi, este acea piata a unui produs sau a unui serviciu situata direct in amonte ori in aval pe piata in cauza”.Ca atare, proiectul devine neeligibil.

337 312 M 01 12 6 05 00662 2012 9 28
ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE LA S.C. 

NEOWOOD S.R.L.

S.C. NEOWOOD 
S.R.L. BIHOR Comuna/Oras BORS 

Sat SANTAUL MIC - - - - - - - - - - 233.600 0 198.560 0 35.040 48.847.746

-La punctul EG1 si EG2 s-a bifat cu NU intrucat in Memoriul justificatic solicitantul isi propune sa-si desfasoare o activitate ce nu se incadreaza in Fisa masurii 312. - 
Matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului nu se justifica intrucat, activitatea propusa prin proiect nu se incadreaza in Fisa masurii 312. -La 
punctul 3.3 s-a bifat cu NU deoarece prin Memoriul justificativ solicitantul isi propune sa desfasoare o activitate conform codului CAEN 1629-"Fabricarea altor produse din 
lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite". In scopul desfasurarii activitatii propuse investitia consta in achizitionarea unor utilaje si 
echipamente respectiv utilaj mobil pentru scos si crapat cioturi de copaci si motoferastrau necesare in vederea obtinerii produsului finit:lemne pentru foc. Obtinerea lemnului 
de foc constituie o prelucrare primara asupra lemnului, activitate neeligibila in cadrul masurii 312,conform Fisei masurii activitati neeligibile "investitii legate de prelucrarea 
primara a lemnului pana la stadiul de cherestea".Avand in vedere observatiile mai sus precizate investitia propusa nu este eligibila in cadrul Masurii 312, astfel proiectul este 
declarat neeligibil. S-a bifat cu NU deoarece prin Memoriul justificativ solicitantul isi propune sa desfasoare o activitate conform codului CAEN 1629-"Fabricarea altor 
produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite". In scopul desfasurarii activitatii propuse investitia consta in achizitionarea un
utilaje si echipamente respectiv utilaj mobil pentru scos si crapat cioturi de copaci si motoferastrau necesare in vederea obtinerii produsului finit:lemne pentru foc. Obtinerea 
lemnului de foc constituie o prelucrare primara asupra lemnului, activitate neeligibila in cadrul masurii 312,conform Fisei masurii activitati neeligibile "investitii legate de 
prelucrarea primara a lemnului pana la stadiul de cherestea".Avand in vedere observatiile mai sus precizate investitia propusa nu este eligibila in cadrul Masurii 312, astfel 
proiectul este declarat neeligibil.

338 312 M 01 12 6 05 00672 2012 9 28
ACHIZITIE DE UTILAJE SI 

ECHIPAMENTE LA S.C. ROXX 
HOLZ S.R.L.

S.C. ROXX HOLZ 
S.R.L. BIHOR

Comuna/Oras 
CURATELE Sat 

CURATELE
- - - - - - - - - - 234.350 0 199.197 0 35.153 49.046.943

EG2 - solicitantul nu a depus in termen de maximum 5 zile lucratoare raspuns la E3.4 Fisa de verificare a informatiilor suplimentare desi a confirmat in data de 19.06.2013 
primirea fisei. EG2-solicitantul nu a transmis raspunsul la informatiile suplimentare solicitate conform Formularului E3.4 pentru clarificarea criteriului de eligibilitate Matricea 
de verificare a viabilitatii nu a putut fi verificata deoarece solicitantul nu a raspuns la fisa E 3.4 in maximum 5 zile lucratoare, valorile introduse in matrice sunt cele initiale d
CF 3.1 Bugetul indicativ nu a putut fi verificat deoarece solicitantul nu a raspuns in maxim 5 zile lucratoare la fisa E 3.43.3 - Autospeciala pentru transportul lemnului dotata 
cu racoante si macara cu graifer nu este cheltuiala eligibila aferenta codului CAEN 1623 3.1;3.3 S-a solicitat revizuirea Bugetului indicativ cu evidentierea corecta a 
cheltuielilor eligibile si neeligibile,solicitantul nu a transmis raspunsul la informatiile suplimentare solicitate conform Formularului E3.4 5.1 Planul financiar nu a putut fi 
verificat deoarece solicitantul nu a depus raspuns la fisa E3.4 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare in maximum 5 zile lucratoare S-a solicitat revizuirea Bugetului 
indicativ si implicit a Planului financiar cu evidentierea corecta a cheltuielilor eligibile si neeligibile,solicitantul nu a transmis raspunsul la informatiile suplimentare solicitate 
conform Formularului E3.4 EG2 - solicitantul nu a depus in termen de maximum 5 zile lucratoare raspuns la E3.4 Fisa de verificare a informatiilor suplimentare desi a 
confirmat in data de 19.06.2013 primirea fisei. EG2-solicitantul nu a transmis raspunsul la informatiile suplimentare solicitate conform Formularului E3.4 pentru clarificarea 
criteriului de eligibilitate

339 312 M 01 12 6 05 00700 2012 9 28

ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU SERGYANA FOREST 
SRL, SAT IOANIŞ, COMUNA 

FINIŞ

S.C. SERGYANA 
FOREST S.R.L. BIHOR Comuna/Oras FINIS 

Sat SUNCUIS - - - - - - - - - - 226.640 0 192.644 0 33.996 49.239.587

EG 1 Amplasarea proiectului este mentionata eronat in Cererea de finantare si memoriul justificativ. Utilajele propuse sunt specifice unor activitati economice neeligibile pe 
masura 312, respectiv CAEN 1610 Taierea si rindeluirea lemnului si 0220 Exploatarea forestiera. Lipsesc devizele pe obiect conform HG 28/2008 si devizele financiare 
detaliate pentru cheltuielile aferente capitolului 3. Tabelul prezentate sub denumirea Deviz obiect 2 - echipamente cu montaj face referire la o alta societate, iar utilajele 
precizate in acest tabel si in lista de dotari alaturata nu sunt cu montaj dupa cum rezulta din Devizul general si MJ.EG 2 La justificarea modului in care s-au calculat 
indicatorii economici (cap 9 MJ) s-au prezentat justificari eronate la estimarea veniturilor din exploatare (rata medie de ocupare a paturilor de cazare 47%, respectiv 
inchirierea salii de conferinta la un grad de ocupare de 48%).EG6 Lipseste documentul de inchiriere pentru terenul aferent investitiei. Utilajul Fierastrau panglica este 
specific debitarii materialului lemnos brut (bustean) conform CAEN 1610. Utilajul Circular de tivit cu 2 panze este specific tivirii cherestelei tip scandura. Aceasta materie 
prima/ produs lemnos nu se regaseste intre produsele/materiile prime specifice codului CAEN 1623 pentru care se solicita finantare, ci codului CAEN 1610. Autoutilitara 
pentru transport produse din lemn, ca mijloc de transport marfa in numele tertilor, nu este eligibila. Acest utilaj este specific codului CAEN 0220 in fluxul de transport 
tehnologic al lemnului. Lipsesc cate 2 oferte pentru bunuri cu valoarea mai mare de 15000 euro.Lipseste devizul financiar detaliat pentru justificarea rezonabilitatii preturilor 
la cap. 3.

340 312 M 01 12 6 05 00676 2012 9 28

"DOTARE CABINET 
STOMATOLOGIC IN 

LOCALITATEA CIHEI, 
COMUNA SÎNMARTIN, JUD. 

BIHOR"

S.C NELYDENT 
S.R.L. BIHOR

Comuna/Oras 
SANMARTIN Sat 

CIHEI
- - - - - - - - - - 107.155 0 74.997 0 32.158 49.314.584

EG6-imobilul pentru folosinta caruia solicitanta SC NELYDENT SRL a incheiat un contract de Comodat autentificat la notar, are interdictie de grevare si instrainare si este 
ipotecat in favoarea Bancii Transilvania.Aceasta, Banca Transilvania, şi-a dat acordul pentru darea spre folosinta a imobilului catre SC Nelydent, cu conditia ca comodatar
in caz de executare silita a comodantului sa elibereze imobilul in termen de 30 de zile.Acest fapt contravine conditiei de eligibilitate EG6, de a avea imobilul in folosinta 
minim 10 ani de la data depunerii proiectului. EG6-imobilul pentru folosinta caruia solicitanta SC NELYDENT SRL a incheiat un contract de Comodat autentificat la notar, 
are interdictie de grevare si instrainare si este ipotecat in favoarea Bancii Transilvania.Aceasta, Banca Transilvania, şi-a dat acordul pentru darea spre folosinta a imobilului 
catre SC Nelydent, cu conditia ca comodatarul, in caz de executare silita a comodantului sa elibereze imobilul in termen de 30 de zile.Acest fapt contravine conditiei de 
eligibilitate EG6, de a avea imobilul in folosinta minim 10 ani de la data depunerii proiectului.

341 312 C 01 12 6 05 00675 2012 9 28

"INFIINTARE FABRICA DE 
PRODUCTIE BRICHETE IN 
LOCALITATEA TELECHIU, 

JUDETUL BIHOR"

S.C. DERWOOD 
S.R.L.-D BIHOR

Comuna/Oras 
TETCHEA Sat 

TELECHIU
- - - - - - - - - - 234.999 25.500 199.726 0 35.273 49.514.310

EG6 – Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 aniConform act constituire drept de uzufruct inche
intre Derecichei Daniel si sotia sa Derecichei Rodica si SC Derwood SRL-D observam ca se consitutie drept de uzufruct pana in 26.09.2023 asupra imobil corp C4 cu 
suprafata construita de 344mp, construit din schelet metalic in anul 1970 impreuna cu terenul aferent in cota de 600/4530 mp. Totodata se observa ca in prezentul act de 
constituire drept de uzufruct subscrisa SC Derwood SRL-D declara faptul ca acesta cunoaste ca asupra imobilului descris mai sus sunt instituite ipoteci in favoarea OTP 
Bank Romania SA dupa cum urmeaza:- Ipoteca rang I pentru suma de 190.000 EURO- Ipoteca rang II pentru suma de 47.790,54 EUR - Ipoteca rang III pentru suma de 
150.000 lei In cadrul prezentului act de consitutire drept uzufruct sunt mentionate si urmatoarele clauze referitoare la ipotecile prezentate, precum : interdictia de instrainare, 
grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si amenajare in favoarea OTP Bank Romania SA.In cadrul cererii de finantare sunt 
prezentate 2 adrese/acord emise de OTP Bank SA dar sunt emise catre Derecichei Rodica avand spre stiinta, mentionata, societatea ROBINIA SRL. In ambele adrese 
banca mentioneaza acordul ei privind construirea, modernizarea, reamenajarea corpului C4 al imobilului ce face obiectul actului de constituire drept de uzufruct pastrand 
anumite conditii. Printre conditii observam ca „in termen de 90 zile de la data procesului verbal de receptie a lucrarii (hala productie) se vor semna acte aditionale privind 
ipotecarea noii constructii”.Prin urmare observam urmatoarele :- In actul de constituire uzufruct se mentioneaza clar ca sunt 3 ipoteci- Conform ipotecilor constituite in 
favoarea OTP Bank SA sunt interdictii privind instrainarea, inchirierea, dezmembrarea, alipirea, construirea, demolarea, restructurarea si amenajarea - In adresa bancii care 
nu este emisa catre solicitant se mentioneaza clar ca OTP Bank da acordul doar pentru construire, modernizare , reamenajare corpului C4 la final , dupa receptie banca 
insitutie ipoteca in favoarea sa si asupra noii investitii realizate prin FEADR pentru creditele care au stat la baza ipotecilor initiale, credite care nu sunt ale solicitantului- La 
vizita pe teren, expertii OJPDRP mentioneaza faptul ca se va demola corpul C4 pentru a construi fabrica de productie brichete- In cap 3 al studiului de fezabilitate nu se 
aduce nicio referire la demolarea corpului C4 si nici nu se mentioneaza daca acesta se va reamenaja ci se vorbeste doar despre o constructie noua- Nu s-a prezentat raport 
expertiza Prin urmare nu s-a prezentat raport de expertiza, nu s-au prezentat costuri aferente demolarii corpului C4, aducerii terenului la starea initiala, fapt care oricum este 
interzis prin contract unde se mentioneaza atat in dreptul de constituire uzufruct cat si in acordul prezentat din partea bancii emis in favoarea altor entitati, faptul ca exista 
interdictii de inchiriere, demolare, dezmembrare, etc. La finalul investitiei banca instituie ipoteca pentru creditele pe care le-a acordat deja dar nu in numele beneficiarului ci 
catre titulari, si anume catre Derecichei Rodica si Robinia SRL destinatarii acordului emis de banca prezentat in dosar. Totodata se observa ca in curtea unde se regaseste 
acest imobil exista o activitate de prelucrare a lemnului a societatii ROBINIA SRL societate detinuta 100% de tatal asociatului unic. Criteriul EG6 este neindeplinit , nu se 
continua evaluarea proiectului, proiectul este declarat neeligibil.EG1 si EG2 se bifeaza cu NU Existe neconcordante in Studiu de fezabilitate si anume :In cap 2.5 nu sunt 
mentionati clientii si nici furnizorii, nu este prezentata o strategie de piata.In cap 3 nu este mentionat faptul ca noua cladire va fi construita peste corpul C4 care va fi 
demolat. Nu s-au prezentat detalii, raport de expertiza asupra corpului de cladire. Nu sunt prezentate cheltuieli in bugetul indicativ cu demolarea, amenajarea zonelor verzi, 
access auto si parcari auto dalate cu pietris compactat asa cum se detaliaza in cap 3.In cap 2.3 se precizeaza faptul ca „noua fabrica de productie a brichetelor din rumeg
va avea o capacitate de productie initiala de 80t brichete lunal” ceea ce inseamna 80t*12= 960t anual iar in prognoze pentru primul an sunt evidentiate 1560t. Exista 
neconcordante intre datele prezentate si prognozele economice.
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342 312 M 01 12 6 05 00666 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU COSTEA RAUL COSTEA RAUL BIHOR

Comuna/Oras 
NOJORID Sat 

NOJORID
- - - - - - - - - - 116.060 0 81.242 0 34.818 49.595.552

In urma analizelor amanuntite au fost gasite legaturi financiare intre urmatorii beneficiari : Costea Raul, Rus Beniamin si Pilea Saveta.Analizand Extrasele de cont atasate la 
Cererile de finantare s-a constatat ca suma de 170.000 RON a fost transferat de la un beneficiar la altul, la diferenta de cateva minute la aceasi filiala a Bancii 
Transilvania.In cazul acestui proiect dovada cofinantarii a fost depusa de Rus Beniamin(care si el a depus un proiect in aceeas sesiune pentru acelas tip de activitate). 
Transferul baniilor se poate urmarii din Extrasele bancare de mai jos : Pilea Ovidiu (presupusul sot al solicitantului)a depus banii in contul lui Pilea Saveta (care a depus si 
ea un proiect in aceeasi sesiune)Extras de cont din 27/09/2012 ora 1:48 Banca Transilvania a suma 170.000 RON, care dupa cateva minute a transferat la un alt solicitant 
Rus Beniamin (care si el a depus un proiect in aceeasi sesiune) care a prezentat Extrasul de cont din 27/09/2012 de la ora 1:54 Banca Transilvania 170.000 RON iar 
aceasta a transferat la randul sau suma respectiva la dl. Costea Raul (care si el a depus un proiect in aceeas sesiune pentru acelas tip de activitate)care a prezentat Extras 
cont 27/09/2012 ora 2:07 Banca Transilvania 170.000 RON. De aici rezulta ca solicitantul a creat conditii artificiale prin prezentarea unui Extras de cont , care in realitate nu 
dovedeste existenta sumei necesare derularii proiectului. Deoarece pentru miniexcavator si pentru miniincarcator a caror valoare de achizitie depaseste suma de 15.000 
euro, au fost depuse numai cate o Oferta conforma, prin Fisa E-3.4 am solicitat depunerea inca cate doua Oferte conforme pentru aceste utilaje. Avand in vedere ca s-au 
identificat 3 elemente comune cu alte proiecte ,s-a extins verificarea acestora privind crearea de conditii artificiale.In urma analizelor amanuntite au fost gasite legaturi 
financiare intre urmatorii beneficiari : Costea Raul, Rus Beniamin si Pilea Saveta.Analizand Extrasele de cont atasate la Cererile de finantare s-a constatat ca suma de 
170.000 RON a fost transferat de la un beneficiar la altul, la diferenta de cateva minute la aceasi filiala a Bancii Transilvania.In cazul acestui proiect dovada cofinantarii a f
depusa de Rus Beniamin(care si el a depus un proiect in aceeas sesiune pentru acelas tip de activitate). Transferul baniilor se poate urmarii din Extrasele bancare de mai 
jos : Pilea Ovidiu (presupusul sot al solicitantului)a depus banii in contul lui Pilea Saveta (care a depus si ea un proiect in aceeasi sesiune)Extras de cont din 27/09/2012 ora 
1:48 Banca Transilvania a suma 170.000 RON, care dupa cateva minute a transferat la un alt solicitant Rus Beniamin (care si el a depus un proiect in aceeasi sesiune) ca
a prezentat Extrasul de cont din 27/09/2012 de la ora 1:54 Banca Transilvania 170.000 RON iar aceasta a transferat la randul sau suma respectiva la dl. Costea Raul (care 
si el a depus un proiect in aceeas sesiune pentru acelas tip de activitate)care a prezentat Extras cont 27/09/2012 ora 2:07 Banca Transilvania 170.000 RON. De aici rezulta 
ca solicitantul a creat conditii artificiale prin prezentarea unui Extras de cont , care in realitate nu dovedeste existenta sumei necesare derularii proiectului. Proiectul este 
neeligibil intrucat nu indeplineste criteriile de eligibilitate : - EG 7 Beneficiarul declara pe propria pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului. Solicitantul a 
creat conditii artificiale prin prezentarea unui Extras de cont, care in realitate nu dovedeste existenta sumei necesare derularii proiectului. - Conditii artificiale Avand in vede
ca s-au identificat 3 elemente comune cu alte proiecte ,s-a extins verificarea acestora privind crearea de conditii artificiale.In urma analizelor amanuntite au fost gasite 
legaturi financiare intre urmatorii beneficiari : Costea Raul, Rus Beniamin si Pilea Saveta.Analizand Extrasele de cont atasate la Cererile de finantare s-a constatat ca suma 
de 170.000 RON a fost transferat de la un beneficiar la altul, la diferenta de cateva minute la aceasi filiala a Bancii Transilvania.In cazul acestui proiect dovada cofinantarii a 
fost depusa de Rus Beniamin(care si el a depus un proiect in aceeas sesiune pentru acelas tip de activitate). Transferul baniilor se poate urmarii din Extrasele bancare de 
mai jos : Pilea Ovidiu (presupusul sot al solicitantului)a depus banii in contul lui Pilea Saveta (care a depus si ea un proiect in aceeasi sesiune)Extras de cont din 
27/09/2012 ora 1:48 Banca Transilvania a suma 170.000 RON, care dupa cateva minute a transferat la un alt solicitant Rus Beniamin (care si el a depus un proiect in 
aceeasi sesiune) care a prezentat Extrasul de cont din 27/09/2012 de la ora 1:54 Banca Transilvania 170.000 RON iar aceasta a transferat la randul sau suma respectiva la 
dl. Costea Raul (care si el a depus un proiect in aceeas sesiune pentru acelas tip de activitate)care a prezentat Extras cont 27/09/2012 ora 2:07 Banca Transilvania 170.000 
RON. De aici rezulta ca solicitantul a creat conditii artificiale prin prezentarea unui Extras de cont , care in realitate nu dovedeste existenta sumei necesare derularii 
proiectului.

343 312 M 01 12 6 05 00664 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU RUS BENIAMIN RUS BENIAMIN BIHOR

Comuna/Oras 
NOJORID Sat 

NOJORID
- - - - - - - - - - 107.118 0 74.982 0 32.136 49.670.534

Avand in vedere ca s-au identificat 3 elemente comune cu alte proiecte ,s-a extins verificarea acestora privind crearea de conditii artificiale. Solicitantul Rus Beniamin isi 
propune activitate (Lucrari de pregatire a terenului) conform codului CAEN 4312. In RECOM, am gasit reprezentantul legal al proiectului dl Rus Beniamin ca fiind asociat 
unic la SC HYLCONSTRUCT SRL. Aceasta firma are un Cod CAEN (4120) caruia corespunde activitatea de Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale 
+ alte coduri CAEN inclusiv si 4312.Din cele de mai sus rezulta ca aceasta firma desfasoara activitate pe o piata adiacenta cu cea pentru care se solicita finantarea. Tot in 
Certificatul de Constatare apare la "Situatia financiara pe anul 2011 " nr. mediu de salariati 31. Prin proiect solicitantul isi propune 3 locuri de munca nou create. 
1.Solicitantul nu a declarat corect statutul in Declaratia IMM, a 3 locuri de munca nou propuse + 31 angajati pe 2011 din SRL unde are 50% actiuni) 3.Firma respectiva 
unde dl Rus Beniamin detine 100% din actiuni este legata si isi desfasoara activitatea pe o piata adiacenta. In concluzie am bifat NU la pct.1.1 din Fisa E3.1. In urma 
analizelor amanuntite au fost gasite legaturi financiare intre urmatorii beneficiari : Rus Beniamin,Costea Raul si Pilea Saveta. Analizand Extrasele de cont atasate la Cererile 
de finantare s-a constatat ca suma de 170.000 RON a fost transferat de la un beneficiar la altul, la diferenta de cateva minute la aceasi filiala a Bancii Transilvania. In cazul 
acestui proiect dovada cofinantarii a fost depusa de Pilea Saveta(care si el a depus un proiect in aceeas sesiune). Transferul baniilor se poate urmarii din Extrasele bancare 
de mai jos : Pilea Ovidiu (presupusul sot al solicitantului)a depus banii in contul lui Pilea Saveta (care a depus si ea un proiect in aceeasi sesiune)Extras de cont din 
27/09/2012 ora 1:48 Banca Transilvania a suma 170.000 RON, care dupa cateva minute a transferat la un alt solicitant Rus Beniamin (care si el a depus un proiect in 
aceeasi sesiune) care a prezentat Extrasul de cont din 27/09/2012 de la ora 1:54 Banca Transilvania 170.000 RON iar aceasta a transferat la randul sau suma respectiva la 
dl. Costea Raul (care si el a depus un proiect in aceeasi sesiune pentru acelas tip de activitate)care a prezentat Extras cont 27/09/2012 ora 2:07 Banca Transilvania 
170.000 RON. De aici rezulta ca solicitantul a creat conditii artificiale prin prezentarea unui Extras de cont , care in realitate nu dovedeste existenta sumei necesare derularii 
proiectului. Deoarece pentru Miniexcavator si Cilindru Vibrocompactor a caror valoare de achizitie depaseste suma de 15.000 euro, au fost depuse numai cate o Oferta 
conforma, prin Fisa E-3.4 am solicitat depunerea inca cate doua Oferte conforme pentru aceste utilaje. Avand in vedere ca s-au identificat 3 elemente comune cu alte 
proiecte ,s-a extins verificarea acestora privind crearea de conditii artificiale. Solicitantul Rus Beniamin isi propune activitate (Lucrari de pregatire a terenului) conform 
codului CAEN 4312. In RECOM, am gasit reprezentantul legal al proiectului dl Rus Beniamin ca fiind asociat unic la SC HYLCONSTRUCT SRL. Aceasta firma are un Cod 
CAEN (4120) caruia corespunde activitatea de Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale + alte coduri CAEN inclusiv si 4312.Din cele de mai sus rezul
ca aceasta firma desfasoara activitate pe o piata adiacenta cu cea pentru care se solicita finantarea. Tot in Certificatul de Constatare apare la rubrica"Situatia financiara pe 
anul 2011 " la nr. mediu de salariati 31. Prin proiect solicitantul isi propune 3 locuri de munca nou create. In concluzie:1.Solicitantul nu a declarat corect statutul in 
Declaratia IMM,a bifat "intreprinderea autonoma"2.Nu se incadreaza in categoria de microintreprinderi (luand in calcul 3 locuri de munca nou propuse + 31 angajati pe 2011 
din SRL unde are 100% actiuni) 3.Firma respectiva unde dl Rus Beniamin detine 100% din actiuni este legata si isi desfasoara activitatea pe o piata adiacenta. Avand in 
vedere cele de mai sus am bifat DA la pct.6 din aceasta Fisa Proiectul este neeligibil avand in vedere:1.Solicitantul nu a declarat corect statutul in Declaratia IMM, a bifat 
"intreprinderea autonoma"2.Nu se incadreaza in categoria de microintreprinderi (luand in calcul 3 locuri de munca nou propuse + 31 angajati pe 2011 la SRL-ul unde are 
100% actiuni) 3.Firma respectiva unde dl Rus Beniamin detine 100% din actiuni este legata si isi desfasoara activitatea pe o piata adiacenta. 4.Au fost gasite legaturi 
financiare intre urmatorii beneficiari : Rus Beniamin,Costea Raul si Pilea Saveta. In concluzie consideram ca solicitantul, persoana fizica este actionar majoritar in ambele 
societati. Aceasta isi desfasoara activitatea pe aceasi piata relevanta ori pe piete adiacenta,ca urmare cele doua societati sunt intreprinderi legate,solicitantul nu a declarat 
corect statutul, proiectul este neeligibil.

344 312 M 01 12 6 05 00678 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC 
ILE VIOREL CONSTRUCT SRL

SC ILE VIOREL 
CONSTRUCT 

SRL
BIHOR

Comuna/Oras 
TARCAIA Sat 

TARCAIA
- - - - - - - - - - 62.460 0 43.722 0 18.738 49.714.256

La punctul 1.1 s-a bifat cu NU din urmatoarele motive: Solicitantul, SC ILE VIOREL CONSTRUCT SRL,este o societate comerciala infiintata in anul 2006, ce functioneata 
cu activitatea principala in baza codului CAEN 4399- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. Codul CAEN pentru care se solicita sprijin financiar este 4312 Lucrari de 
pregatire a terenului, cod CAEN ce se regaseste in activitatile secundare ale societatii. In baza verificarilor efectuate pe site-ul RECOM, s-a constatat ca domnul ILE 
VIOREL, este inregistrat din data 02.03.2011 ca si Intreprindere Individuala Ile S. Viorel si functioneaza in baza codului CAEN 2361- Fabricarea produselor din beton pentru 
constuctii.Mentionam ca tot domnul Ile Viorel este asociat unic si in SC Ile Viorel Construct SRL, unde de altfel detine si calitatea de administrator. Avand in vedere codurile 
CAEN mentionate, activitatile complementare pe care aceste societati le desfasoara,documentul 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor in care 
domnul Ile Viorel ( in calitate de administrator al societatii) nu a declarat corect statutul societatii pentru care solicita finantarea, proiectul este declarat neeligibil. La 
verificarea documentului 7.1 Certficatul de atestare fiscala, s-a constatat ca acesta a fost depus incomplet, lipsind pagina doi a acestui document. La punctul 1.5 s-a bifat c
DA deoarece in urma verificarilor efectuate in baza Proiecte FEADR s-a constatat ca domnul Ile Viorel asociatul unic al SC Ile Viorel Construct SRL, a depus proiect pe M 
312, care a fost si contractat( am atasat print sceen din baza de date FEADR in vederea sustinerii celor mai sus mentionate). - La punctul EG3 s-a bifat cu DA deoarece 
Declaratia pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in categoria "firme in dificutate" nu a fost completata corect. Intrucat solicitantul este o societate comerciala 
infiintata din anul 2006, trebuia completata si coloana A 31 Dec. N-2.- La punctul EG8 s-a bifat cu NU deoarece reprezentantul legal al societatii nu a completat corect 
cerintele din Anexa 4.3, conform datelor din bilantul atasat. -La puctul 4.2 pentru servicii s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a depus Deviz financiar si nici extras din 
baza de date.-La puctul 4.3 pentru servicii s-a bifat cu DA deoarece sm atasat extras din baza de date. Avand in vedere ca reprezentantul legal al prezentului proiect se 
regaseste in baza de date FEADR ca si reprezentant legal pe un proiect depus tot pe M312 in anul 2010, proiect ce a si fost contractat, consider ca au fost create conditii 
artificiale. Codul CAEN pentru care se solicita sprijin financiar este 4312 Lucrari de pregatire a terenului, cod CAEN ce se regaseste in activitatile secundare ale societatii. In 
baza verificarilor efectuate pe site-ul RECOM, s-a constatat ca domnul ILE VIOREL, este inregistrat din data 02.03.2011 ca si Intreprindere Individuala Ile S. Viorel si 
functioneaza in baza codului CAEN 2361- Fabricarea produselor din beton pentru constuctii.Mentionam ca tot domnul Ile Viorel este asociat unic si in SC Ile Viorel 
Construct SRL, unde de altfel detine si calitatea de administrator. Avand in vedere codurile CAEN mentionate, activitatile complementare pe care aceste societati le 
desfasoara, legaturile dintre aceste societati,documentul 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor in care domnul Ile Viorel ( in calitate de 
administrator al societatii) nu a declarat corect statutul societatii pentru care solicita finantarea, proiectul este declarat neeligibil.

345 312 M 01 12 6 05 00673 2012 9 28

“ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE 
PENTRU DESFASURAREA 

ACTIVITATILOR DE 
MASURATORI TOPOGRAFICE 

SI CADASTRU LA S.C. 
GEMASCAD EXPERT S.R.L.”

S.C. GEMASCAD 
EXPERT S.R.L. BIHOR

Comuna/Oras 
CIUMEGHIU Sat 

CIUMEGHIU
- - - - - - - - - - 36.221 0 25.354 0 10.867 49.739.610

EG1: prin formularul E 3.4 s-a solicitat completarea MJ cap. 2.4, 2.6, 3.2, 4, 6, 7, 8.1 si 8.3. Solicitantul nu a transmis raspunsul in termenul de cinci zile lucratoare.EG6: 
prin formularul E 3.4 s-a solicitat depunerea unui document pentru imobil deoarece Contractul de comodat anexat Cererii de finantare contine clauze care nu atesta dreptul 
de folosinta pe o perioada de minim 10 ani (poate fi reziliat oricand, prin vointa ambelor parti exprimata in scris). Solicitantul nu a transmis raspunsul in termenul de cinci 
zile lucratoare 3.1 In bugetul indicativ valoarea TVA nu este egala cu valoarea TVA din devizul general, iar valoarea eligibilă pentru fiecare capitol nu este egală cu valoarea 
eligibilă din devize.Prin formularul E 3.4 s-a solicitat refacerea bugetului, dar beneficiarul nu a transmis raspunsul in termenul de cinci zile lucratoare. EG1 si EG6-
Solicitantul nu a transmis informatiile suplimentare solicitate conform Formularului E3.4 pentru a se clarifica respectarea celor doua criterii de eligibilitate.
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346 312 M 01 12 6 05 00674 2012 9 28

ACHIZITIONARE 
ECHIPAMENTE 

TOPOGRAFICE PENTRU 
BALINT IOSIF

BALINT IOSIF-
GAVRIL BIHOR

Comuna/Oras 
SANTANDREI Sat 

SANTANDREI
- - - - - - - - - - 46.686 0 32.680 0 14.006 49.772.290

- La punctul 1.1 - Solicitantul apartine categoriilor beneficiarilor eligibili- s-a bifat cu NU intrucat in urma verificarilor in RECOM s-a constatat ca domnul Balint Iosif-Gavril 
este inregistrat la Registrul Comertului din data 16.11.2009, ca PERSOANA FIZICA AUTORIZATA , functionand in baza codului CAEN 7112-Activitatii de inginerie si 
consultanta tehnica legate de acestea,cod CAEN in baza caruia a solicitat finantare prin prezentul proiect.- La punctul 1.2 s-a bifat cu NU intrucat in Declaratia pe propria 
raspundere a solicitantului - F,domnul Balint Iosif-Gavril a bifat necorespunzator la punctul 9- respectiv ca nu este inregistrat in scopuri de TVA. In baza verificarilor 
efectuate am constatat ca BALINT IOSIF-GAVRIL PERSOANA FIZICA AUTORIZATA este inregistrat in scopuri de TVA din data 01.02.2011(document de pe site-ul 
ministeul finantelor). Acest PFA are codul unic de inregistrare 26226339, numar ce se regaseste si Certificatul de atestare fiscala atasat de solicitant la prezenta Cerere de 
finantare. De asemenea domnul Balint Iosif-Gavril este actionar majoritar al SC GEODATA SRL, impreuna cu alte doua persoane fizice. Aceasta societate isi desfasoara 
activitatea principala in baza codului CAEN 7420-Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea, cod complementar cu cod CAEN 
7112.Celalte doua persoane fizice cu care solicitantul este in asociere,mai detin alte societati, unele dintre ele functionand pe coduri CAEN complementare si altele cu cod 
CAEN identic cu cel al solicitantului.Am atasat extrase din RECOM, in vederea sustinerii celor mai sus mentionate. - La punctul 1.6 s-a bifat cu DA intrucat solicitantul este 
inregistrat ca PFA pe acelasi cod CAEN pentru care solicita finantare. Avand in vedere art. 14 alin.1 din O.U.G. 44/2008 se mentioneaza că o persoană poate avea un 
singur certificat de înregistrare pentru statutul juridic, respectiv PFA, titular de întreprindere individuală sau membru al unei întreprinderi individuale, iar art. 19 stabileste 
interdictia că aceasta nu poate cumula si calitatea de întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale - consideram ca solicitantul Balint Iosif Gavril este 
neeligibil. - La punctul EG3 s-a bibat cu NU intrucat solicitantul nu a completat Documentul 16 -Declaratie pe proprie raspundere a solicittantului cu privire la neincadrarea 
in categoria " firma in dificultate",conform cerintelor. - La puctul 4.2 s-a bifat cu DA pentru servicii,deoarece se regasec in baza de date APDRP, dar nu au fost atasate de 
catre solicitant,care nu a atasat nici oferta corespunzatoare. S-a printat din baza de date APDRP, si a fost atasata la prezenta fisa.- La puctul 4.4 s-a bifat cu NU pentru 
bunuri , dearece solicitantul nu a depus cate trei oferte pentru bunurile ce depasesc o valoare mai mare de 15.000 euro. - La punctul 1.1 - Solicitantul apartine categoriilor 
beneficiarilor eligibili- s-a bifat cu NU intrucat in urma verificarilor in RECOM s-a constatat ca domnul Balint Iosif-Gavril este inregistrat la Registrul Comertului din data 
16.11.2009, ca PERSOANA FIZICA AUTORIZATA , functionand in baza codului CAEN 7112-Activitatii de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea,cod CAEN in 
baza caruia a solicitat finantare prin prezentul proiect.- La punctul 1.2 s-a bifat cu NU intrucat in Declaratia pe propria raspundere a solicitantului - F,domnul Balint Iosif-
Gavril a bifat necorespunzator la punctul 9- respectiv ca nu este inregistrat in scopuri de TVA. In baza verificarilor efectuate am constatat ca BALINT IOSIF-GAVRIL 
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA este inregistrat in scopuri de TVA din data 01.02.2011(document de pe site-ul ministeul finantelor). Acest PFA are codul unic de 
inregistrare 26226339, numar ce se regaseste si Certificatul de atestare fiscala atasat de solicitant la prezenta Cerere de finantare. De asemenea domnul Balint Iosif-Gavril 
este actionar majoritar al SC GEODATA SRL, impreuna cu alte doua persoane fizice. Aceasta societate isi desfasoara activitatea principala in baza codului CAEN 7420-
Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica legate de acestea, cod complementar cu cod CAEN 7112.Celalte doua persoane fizice cu care 
solicitantul este in asociere,mai detin alte societati, unele dintre ele functionand pe coduri CAEN complementare si altele cu cod CAEN identic cu cel al solicitantului.Am 
atasat extrase din RECOM, in vederea sustinerii celor mai sus mentionate. - La punctul 1.6 s-a bifat cu DA intrucat solicitantul este inregistrat ca PFA pe acelasi cod CAEN 
pentru care solicita finantare. Avand in vedere art. 14 alin.1 din O.U.G. 44/2008 se mentioneaza că o persoană poate avea un singur certificat de înregistrare pentru statutul 
juridic, respectiv PFA, titular de întreprindere individuală sau membru al unei întreprinderi individuale, iar art. 19 stabileste interdictia că aceasta nu poate cumula si 
calitatea de întreprinzător persoană fizică titular al unei întreprinderi individuale - consideram ca solicitantul Balint Iosif Gavril este neeligibil.

347 312 M 01 12 6 05 00634 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJE LA 
LATCO MIRCEA GEORGE

LATCO MIRCEA 
GEORGE BIHOR Comuna/Oras TINCA 

Sat BELFIR - - - - - - - - - - 132.490 0 92.743 0 39.747 49.865.033

Proiectele depuse de urmatoarele personae fizice JURJAK ANDA MARIA Iinregistrata cu Cererea de Finantare Nr, F 312M011260500740 JURJAK DOINA inregistrata cu 
Cererea de Finantare Nr. F312M011260500751LATCO MIRCEA inregistrat cu Cererea de Finantare Nr. F312M0112600634 Au urmatoarele puncte comune: - Toate 
proiectele au acelasi cod CAEN, cumpara aceleasi utilaje ( buldoexcavator, placa vibratoare),- Au acelasi amplasament( Comuna Tinca, sat Belfir ) - Au aceleasi oferte, - Au 
beneficiat de serviciile aceleiasi firme de consultanta, toate cele trei proiecte sunt identice (difera numai sumele) ,- Solicitantii sunt ruda intre ei . In urma analizei 
informatiilor suplimentare s-au constatat urmatoarele : Referitor la cofinantarea celor trei proiecte , din analiza extraselor de cont emise pe perioada 01-30.09.2012 s-a 
dovedit incapacitatea soliciantilor de a asigura cofinantarea proiectelor. Suma ce a facut dovada cofinantarii pentru fiecare proiect a fost transferata de la un solicitant la altul 
.In concluzie cele trei proiecte au fost declarate neeligibile pentru intentia de creare de conditii artificiale . Avand in vedere neeligibilitatea proiectului viabilitatea economica 
nu se justifica Proiectele depuse de urmatoarele personae fizice JURJAK ANDA MARIA Iinregistrata cu Cererea de Finantare Nr, F 312M011260500740 JURJAK DOINA 
inregistrata cu Cererea de Finantare Nr. F312M011260500751LATCO MIRCEA inregistrat cu Cererea de Finantare Nr. F312M0112600634 Au urmatoarele puncte comun
- Toate proiectele au acelasi cod CAEN, cumpara aceleasi utilaje ( buldoexcavator, placa vibratoare),- Au acelasi amplasament( Comuna Tinca, sat Belfir ) - Au aceleasi 
oferte, - Au beneficiat de serviciile aceleiasi firme de consultanta, toate cele trei proiecte sunt identice (difera numai sumele) ,- Solicitantii sunt ruda intre ei . In urma analizei 
informatiilor suplimentare s-au constatat urmatoarele : Referitor la cofinantarea celor trei proiecte , din analiza extraselor de cont emise pe perioada 01-30.09.2012 s-a 
dovedit incapacitatea soliciantilor de a asigura cofinantarea proiectelor. Suma ce a facut dovada cofinantarii pentru fiecare proiect a fost transferata de la un solicitant la altul 
.In concluzie cele trei proiecte au fost declarate neeligibile pentru intentia de creere de conditii artificiale .

348 312 M 01 12 6 05 00647 2012 9 28

ACHIZITIONARE 
ECHIPAMENTE 

TOPOGRAFICE IN COMUNA 
HUSASAU DE TINCA, 

JUDETUL BIHOR

DRAGOS 
NICOLETA BIHOR

Comuna/Oras 
HUSASAU DE 

TINCA Sat MIERSIG
- - - - - - - - - - 83.248 0 58.273 0 24.975 49.923.306

Solicitantul nu si-a declarat corect statutul in documentul 11.3.Din verificarile facute in aplicatia RECOM onlaine rezulta ca Dragos Nicoleta are calitatea de asociat,cota de 
participare 50% in Societatea TOTAL PROTECT SRL din anul 2008, dar nu este autorizata pentru codul CAEN 7112. Solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderi
Cererea de finantare este neeligibila, solicitantul fiind intreprindere partenera cu SC Total Protect SRL. EG 1 Dotarile descrise la cap. 2.4 MJ sunt diferite de cele precizate 
la cal 4, devize. Valoarea achizitiilor din cap.4 este diferita de valoarea din devize. Devizele sunt intocmite gresit ca urmare a incadrarii cheltuielilor cu activele necorporale la 
dotari. Caracteristicile tehnice sunt descrise foarte sumar sau deloc.Solicitantul nu face dovada respectarii obiectivelor masurii 322 si a tipului eligibil de investitii, respectiv 
"crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala prestate de catre microintreprinderi" deoarece potentialii clienti identificati sunt administratii publice locale din 
Romania 33%, persoane juridice din judetul Bihor si Romania 33%, persoane fizice din judetul Bihor si Romania 33% nejustificandu-se apartenenta certa a acestora la 
categoria populatiei rurale.Tinand cont de infiintarea doar a 2 noi locuri de munca direct productive nu se justifica necesitatea si oportunitatea achizitionarii a 4 computere si 
3 imprimante. Numarul de licente software propuse spre achizitionare nu justifica necesitatea achizitionarii a 4 computere.EG 5 Specificatiile privin investitia mentionate in 
notificarea DSP nu sunt in concordanta cu lista dotarilor prevazuta in MJ. Lipsesc ofertele pentru Unitate control TSC 3 valoare 3370 euro si imprimanta A3 valoare 800 
euro.

349 312 M 01 12 6 06 00001 2012 9 4

DOTAREA CU UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE 

TEHNOLOGICE DE CATRE I.I. 
BUNGARDEAN EMIL

BUNGARDEAN 
EMIL 

INTEPRINDERE 
INDIVIDUALA

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
SINTEREAG Sat 

CAILA
- - - - - - - - - - 49.600 0 42.160 0 7.440 49.965.466

Codurile CAEN ale activitatilor prevazute prin proiect sunt 3811 si 3832. Acestea se regasesc in Certificatul constatator al solicitantului ca activitati secundare, autorizate la 
sediul social. Solicitantul a incadrat gresit activitatea prevazuta prin proiect conform CAEN 2059 - activitate principala neautorizata a solicitantului. Cererea de finantare nu 
este corect intocmita deoarece trebuia completat Bugetul indicativ pentru cheltuieli cu ajutor financiar de pana la 70% nu de pana la 85%. Planul financiar nu respecta 
procentul de contributie publica de 70%. Nu se respecta criteriul EG2. Cererea de finantare este declarata neeligibila. EG 1. Activitatea prevazuta prin proiect este 
"colectarea, reciclarea, procesarea ... uleiurilor vegetale uzate". Conform Clasificarii activitatilor economice nationale CAEN Revizuit 2 editat de Institutul National de 
Statistica-Centrul National de Pregatire in Statistica care cuprinde detalierea activitatilor prevazute in codurile CAEN rezulta ca, prin implementarea proiectului, solicitantul 
va desfasura activitati conform: CAEN 3811 Colectarea deseurilor nepericuloase - Subclasa 3811.1 Servicii de colectare a deseurilor reciclabile nepericuloase siCAEN 3832 
Recuperarea materialelor reciclabile sortate - prelucrarea uleiurilor si grasimilor de gatit folosite in materii prime secundare.Incadrarea de catre solicitant a activitatii propuse 
prin proiect in CAEN 2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a. este eronata, deoarece diviziunea 20 prevede "Aceasta diviziune se bazeaza pe transformarea materiilor 
prime organice si anorganice printr-un proces chimic si realizarea de produse", uleiul vegetal uzat nu constituie o materie prima ci un deseu.Solicitantul nu a prezentat doc. 
11.2 pentru activitatea pentru care solicita finantare (2059), iar certificatul constatator releva faptul ca acesta nu este autorizat sa desfasoare activitati conform CAEN 
2059.EG 2. Sectiunea economica a CF a fost intocmita cu date nesustenabile in sensul ca ajutorul FEADR prevazut in anexa C1 este mai mare decat cel care ar putea fi 
obtinut printr-o asemenea investitie (ajutor public de max 70% din valoarea eligibila).EG 7. Extrasul de cont nu precizeaza moneda (valuta) in care a fost emis. Sectiunea 
economica a CF a fost intocmita cu date nesustenabile in sensul ca ajutorul FEADR prevazut in anexa C1 este mai mare decat cel care ar putea fi obtinut printr-o 
asemenea investitie (ajutor public de max 70% din valoarea eligibila). Cererea de finantare nu este corect intocmita deoarece trebuia completat Bugetul indicativ pentru 
cheltuieli cu ajutor financiar de pana la 70% nu de pana la 85%. Planul financiar nu respecta procentul de contributie publica de 70%. Cererea de finantare este declarata 
neeligibila. TVA - ul aferent cheltuielilor eligibile este trecut in coloana cheltuielilor eligibile. Planul financiar nu respectă gradul de intervenţie publică de 70%. Cererea de 
finantare este declarata neeligibila.

Page 98 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

350 312 C 01 12 6 06 00005 2012 9 18
ACHIZITIE DE UTILAJE 

PERTFORMANTE PENTRU 
ATELIER TAMPLARIE 

GIVAN MARIAN BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
JOSENII 

BARGAULUI Sat 
JOSENII 

BARGAULUI

- - - - - - - - - - 129.129 10.000 109.759 0 19.370 50.075.225

1. Conform declaratiei solicitantului acesta se va autoriza ca Intreprindere Individuala in urma selectarii proiectului pentru finantare. La intocmirea Anexei 4.1 din ghidul 
solicitantului - Declaratia privind incadrarea in categoria de microintreprindere solicitantul trebuia sa tina cont de faptul ca Intreprinderea Individuala va fi intreprindere 
LEGATA si nu autonoma deoarece Givan Marian este si actionar majoritar la SC CRISMARYCLAU SRL ( detinand 50% din partile sociale ) societate ce desfasoara aceasi 
tip de activitate cu cea descrisa in proiect - Fabricarea de mobila. Conform Legii 346/2004 cele doua intreprinderi sunt legate iar solicitantul a bifat ca fiind intreprindere 
autonoma.2. Solicitantul nu a bifat toate casutele aferente tuturor punctelor existente in Declaratia pe proprie raspundere - punctul 8. In conformitate cu Manualul de 
proceduri pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii - fisa de verificare eligibilitate E 3.1- M312 Cod manual:M 01-02 Versiunea 07 
(pagina 34) : Cererea de finantare este declarata neeligibila. Exista diferente intre valorile cuprinse pe liniile bugetare din bugetul indicativ respectiv valorile din liniile 
devizului general ( liniile 3.3, 3.5 din cap 3 si liniile 5.1.2 si 5.2 din capitolul 5)Nu este concordanta intre Anexa A 1 din cererea de finantare si bugetul indicativ - linia 
bugetara 3.3 si 3.5; Sunt atasate oferte atat pentru bunuri cat si pentru servicii.Declaratia proiectantului nu este cazul neavand constructii. In urma verificarii solicitantului in 
RECOM s-a constatat faptul ca GIVAN MARIAN - solicitantul finantarii - este actionar la SC CRISMARYCLAU SRL detinand 50% din actiunile societatii. Aceasta societate 
isi desfasoara activitatea exact in locatia Josenii Bargaului nr. 354/A , locul de realizare al investitiei propuse prin proiect - in atelierul de fabricare a mobilei proprietate a lui 
GIVAN MARIAN. Societatea are acelas obiect de activitate care este mentionata si in prezenta Cerere de finantare : - 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine, 
respectiv 3109 Fabricarea de mobila n.c.a. La efectuarea vizitei in teren s-a consemnat in raport faptul ca in locatia respectiva isi desfasoara activitatea SC 
CRISMARYCLAU dar solicitantul nu a precizat / specificat ca este actionar majoritar in acea societate. In consecinta exista suspiciunea ca se doreste dotarea acelui 
atelier/fabrica existent in acea locatie. In ceea ce priveste viabilitatea investitiei se va tine cont si de faptul ca prin investitia propusa in cadrul proiectului se creaza 
concurenta cu o societate la care solicitantul finantarii este actioner majoritar. 1. Conform declaratiei solicitantului acesta se va autoriza ca Intreprindere Individuala in urma 
selectarii proiectului pentru finantare. La intocmirea Anexei 4.1 din ghidul solicitantului - Declaratia privind incadrarea in categoria de microintreprindere solicitantul trebuia 
sa tina cont de faptul ca Intreprinderea Individuala va fi intreprindere LEGATA si nu autonoma deoarece Givan Marian este si actionar majoritar la SC CRISMARYCLAU 
SRL ( detinand 50% din partile sociale ) societate ce desfasoara aceasi tip de activitate cu cea descrisa in proiect - Fabricarea de mobila. Conform Legii 346/2004 cele doua 
intreprinderi sunt legate iar solicitantul a bifat ca fiind intreprindere autonoma.2. Solicitantul nu a bifat toate casutele aferente tuturor punctelor existente in Declaratia pe 
proprie raspundere - punctul 8. In conformitate cu Manualul de proceduri pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii - fisa de verificare 
eligibilitate E 3.1- M312 Cod manual:M 01-02 Versiunea 07 (pagina 34) : Cererea de finantare este declarata neeligibila.3. In urma verificarii solicitantului in RECOM s-a 
constatat faptul ca GIVAN MARIAN - solicitantul finantarii - este actionar la SC CRISMARYCLAU SRL detinand 50% din actiunile societatii. Aceasta societate isi 
desfasoara activitatea exact in locatia Josenii Bargaului nr. 354/A , locul de realizare al investitiei propuse prin proiect - in atelierul de fabricare a mobilei proprietate a lui 
GIVAN MARIAN. Societatea are acelas obiect de activitate care este mentionata si in prezenta Cerere de finantare : - 3101 Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine, 
respectiv 3109 Fabricarea de mobila n.c.a. La efectuarea vizitei in teren s-a consemnat in raport faptul ca in locatia respectiva isi desfasoara activitatea SC 
CRISMARYCLAU dar solicitantul nu a precizat / specificat ca este actionar majoritar in acea societate. In consecinta exista suspiciunea ca se doreste dotarea acelui 
atelier/fabrica existent in acea locatie. In ceea ce priveste viabilitatea investitiei se va tine cont si de faptul ca prin investitia propusa in cadrul proiectului se creaza 
concurenta cu o societate la care solicitantul finantarii este actioner majoritar.

351 312 M 01 12 6 06 00003 2012 9 18
DOTAREA CU MASINI, 

ECHIPAMENTE SI BUNURI 
TANGIBILE

MIZGAN RUBEN-
NICU

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
SPERMEZEU Sat 

DUMBRAVITA
- - - - - - - - - - 36.500 0 25.550 0 10.950 50.100.775

Solicitantul nu se regaseste in Bazele de date privind alte finanţări pentru acelaşi tip de activitate.Serviciile sunt adresate si la persoane juridice, pensiuni si institutii 
administrative, conform MJ, cap. 2.6,pag 27. Serviciile trebuie sa se adreseze populatiei rurale. Proiectul este neeligibil. Proiectul nu respecta obiectivele masurii in sensul 
desfasurarii activitatii pentru populatia locala. Serviciile sunt adresate si la persoane juridice, pensiuni si institutii administrative, conform MJ, cap. 2.6,pag 27. Proiectul este 
neeligibil. EG 1 - In cadrul MJ nu este justificata in mod clar si corespunzator activitatea propusa prin proiect. De asemenea, nu este justificata necesitatea si oportunitatea 
investitiei. Piata de desfacere identificata de solicitant se plaseaza partial in afara categoriei populatiei rurale (persoane juridice, pensiuni, instiututii administrative) astfel ca 
proiectul nu se incadreaza integral in tipul de investitie care se poate finanta prin masura 312, respectiv "Servicii pentru populatia rurala".Devizele investitiei nu sunt corelate 
in ceea ce priveste cheltuielile capitolului 3.EG 2 - La calculul indicatorilor economici nu s-au folosit date sustenabile. Gradul de utilizare de 100% este putin probabil, 
nelundu-se in considerare timpul de tranport, service si stocare in depozit.Precontractele prezentate prevad inchirierea a 1 pana la 6 vitrine frigorifice pentru o persoana. 
Pretul unei vitrine frigorifice este de aprox. 1567 lei, corespunzator unei perioade de inchiriere de 313 zile (mai putin de un an). Proiectul nu indeplineste criteriul de 
eligibilitate EG2. EG 2 - La calculul indicatorilor economici nu s-au folosit date sustenabile. Gradul de utilizare de 100% este putin probabil, nelundu-se in considerare timp
de tranport, service si stocare in depozit.Precontractele prezentate prevad inchirierea a 1 pana la 6 vitrine frigorifice pentru o persoana. Pretul unei vitrine frigorifice este de 
aprox. 1567 lei, corespunzator unei perioade de inchiriere de 313 zile (mai putin de un an). Devizele financiare prezentate nu precizeaza tarifele orare folosite, ca urmare nu 
se poate verifica rezonabilitatea preturilor la aceasta categorie de cheltuieli.

352 312 M 01 12 6 06 00006 2012 9 21

INVESTITII IN UTILAJE 
PENTRU DEZVOLTAREA 

FIRMEI S.C. DELIDRA 
GARDENS S.R.L. IN MEDIUL 

RURAL

S.C. DELIDRA 
GARDENS S.R.L.

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras SIEU-
MAGHERUS Sat 

SIEU-MAGHERUS
- - - - - - - - - - 83.687 0 66.141 0 17.546 50.166.916

În urma verificărilor in RECOM se constată că solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonomă, parteneră sau legată prin urmare proiectul este declarat 
neeligibil.Intreprinderea nu este autonoma deoarece: - intreprinderea este partenera daca capitalul social si/sau drepturile de vot detinute la cealalta firma sunt egale sau mai 
mari de 25% - SC „Delidra Gardens” SRL este partenera cu SC „Servicii Bistritene” SRL, detinand o cota de participare de 50%. În urma verificărilor in RECOM se constată 
că solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonomă, parteneră sau legată prin urmare proiectul este declarat neeligibil.Intreprinderea nu este autonoma 
deoarece: O intreprindere este partenera daca capitalul social si/sau drepturile de vot detinute la cealalta firma sunt egale sau mai mari de 25% Intreprinderea nu este 
autonoma, deoarece SC „Delidra Gardens” SRL este partenera cu SC „Servicii Bistritene” SRL, detinand o cota de participare de 50%. Proiectul respecta criteriul de 
eligibilitate EG2, cu mici diferente care trebuie remediate prin intermediul E3.4, solicitare de informatii suplimentare. Sunt diferente intre Bugetul indicativ si Devizul 
General, care se solicita a fi corectate prin intermediul E3.4, solicitare de informatii suplimentare.Rata de schimb valutar nu este cea de la data intocmirii Memoriului 
Justificativ. S-au solicitat informatii suplimentare. TVA aferenta cheltuielilor eligibile este trecuta in coloana cheltuielilor neeligibile. Prin proiect nu se solicita avans. În urma 
verificărilor in RECOM se constată că solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonomă, parteneră sau legată prin urmare proiectul este declarat 
neeligibil.Intreprinderea nu este autonoma deoarece: O intreprindere este partenera daca capitalul social si/sau drepturile de vot detinute la cealalta firma sunt egale sau mai 
mari de 25% Intreprinderea nu este autonoma, deoarece SC „Delidra Gardens” SRL este partenera cu SC „Servicii Bistritene” SRL, detinand o cota de participare de 50%.

353 312 M 01 12 6 06 00014 2012 9 26

INVESTITII TANGIBILE 
PENTRU DEZVOLTAREA 
FIRMEI S.C. CROCHET 

FASHION TRICOT S.R.L.

S.C. CROCHET 
FASHION 

TRICOT S.R.L.

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
PRUNDU 

BARGAULUI Sat 
PRUNDU 

BARGAULUI

- - - - - - - - - - 50.921 0 43.283 0 7.638 50.210.199

Solicitantul a declarat SC Crochet Fashion Tricor SRL cu statut de intreprindere autonoma in mod incorect. In urma verificarii in aplicatia Recom online rezulta ca SC 
Crochet Fashion Tricor SRL este intreprindere legata de SC Dana Buf &amp; MF SRL prin asociatul Buf Daniela. CF este neeligibila. EG 1. Memoriul justificativ nu prezinta 
descrierea achizitiilor realizate prin proiect, limitandu-se doar la enumerarea lor succinta. Unele achizitii propuse sunt evidentiate generic (ex. mobilier, echipamente IT), nu 
sunt descrise din punct de vedere al partilor componente care alcatuiesc acest tip de achizitii. Nu se justifica in nici un fel necesitatea si oportunitatea acestor achizitii. 
Devizul general nu precizeaza data intocmirii si cursul euro aferent. Lipsesc Devize detaliate pentru servicii (cap. 3) prin care sa se justifice costurile prevazute. Oferta 
pentru servicii este neconforma in sensul ca nu este emisa pe numele solicitantului.

354 312 M 01 12 6 06 00012 2012 9 26 CU SERVICII DE CALITATE 
AVEM RECOLTE BOGATE

VASII OVIDIU 
SORIN

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
LIVEZILE Sat 

LIVEZILE
- - - - - - - - - - 81.727 0 57.209 0 24.518 50.267.408

Solicitantul nu si-a declarat corect statutul.Din verificarile facute in aplicatia RECOM onlaine rezulta ca intreprinderile BIZ4PRO CONSULTING SRL si Vasii Ovidiu Sorin 
PFA sunt partenere prin actionariat comun-d-ul Vasii Ovidiu Sorin.Prin urmare,doc.11.3 prin care solicitantul se declara peersoana fizica nu este corect.In consecinta 
proiectul este neeligibil. Solicitantul este PFA din anul 2011, dar nu este autorizat pentru CAEN 0161. Doc. 11.3 precizeaza angajamentul de autorizare ca Intreprindere 
Individuala. De la subcap.3.6(asistenta tehnica) valoarea de 2.419 euro s-a trecut la subcap.3.5(consultanta) valoarea de 1814euro pe coloana eligibil si valoarea de 605 
euro pe coloana neeligibil subcap.3.4(organizarea procedurilor de achizitii). Lipseste devizul detaliat cu cheltuielile prevazute pentru servicii (cap. 3). Ca urmare nu se poate 
face verificarea rezonabilitatii preturilor pentru aceasta categorie de cheltuieli.

355 312 M 01 12 6 06 00018 2012 9 27
"ACHIZITIONAREA DE 

UTILAJE LA S.C. EUROBOLD 
TERASAMENTE SRL"

S.C. EUROBOLD 
TERASAMENTE 

S.R.L.

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
LECHINTA Sat 

LECHINTA
- - - - - - - - - - 137.800 0 96.460 0 41.340 50.363.868

Solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii SC EUROBOLD TERASAMENTE SRL.Din verificarile facute in RECOM online rezulta ca SC EUROBOLD 
TERASAMENTE SRL reprezentata prin Chira Claudia este intreprindere legata in EXPRESS STORE SRL si CHIRA E. G. CLAUDIA PFA.Ca urmare ,doc.11.3 prin care 
solicitantul se declara Intreprindere autonoma nu este corect drept pentru care proiectul este neeligibil. EG 1. Dupa cum reiese din cap. 2.6 MJ prin proiect este vizata 
prestarea de servicii conform CAEN 4312 pentru potentialii clienti care nu se incadreaza in categoria populatiei rurale (Primaria Afumati si Persoane juridice). Solicitantul nu 
a declarat corect statutul intreprinderii SC EUROBOLD TERASAMENTE SRL.Din verificarile facute in RECOM online rezulta ca SC EUROBOLD TERASAMENTE SRL 
reprezentata prin Chira Claudia este intreprindere legata in EXPRESS STORE SRL si CHIRA E. G. CLAUDIA PFA.Ca urmare ,doc.11.3 prin care solicitantul se declara 
Intreprindere autonoma nu este corect drept pentru care proiectul este neeligibil
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356 312 M 01 12 6 06 00041 2012 9 28
ACHIZITIA DE UTILAJE 

DESTINATE PRODUCTIEI DE 
PUNGI

PLAST-GRIMAR 
SRL

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
FELDRU Sat 

FELDRU
- - - - - - - - - - 234.980 0 199.733 0 35.247 50.563.601

Observatii neindeplinire criterii de eligibilitate: EG1- Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea 
propusa prin proiect, in spatiul rural- Solicitantul are sediul social in sat Feldru, comuna Feldru, nr.371 C, locatia unde va fi amplasata si investitia. Pentru imobilul care 
constituie locul investitiei, s-a atasat un contract de inchiriere nr.2199/24.09.2012 din care reiese ca imobilul- apartamentul nr. este constituit din: 2 camere, 1 spatiu 
comercial, 1 magazie, 1 grup social si 1 vestiar cu o suprafata utila de 162,80 mp si o suprafata desfasurata de 201, 3mp, din care societatea proprietara SC LEOMINA 
AGRORPOD SRL inchiriaza ½ din suprafata apartamentului. Din concluzia Raportului privind vizita in teren reiese neecsitatea clarificarii cu privire la spatiul destinat 
investitiei. Din plansa A03 pe care solicitantul a atasat-o la informatiile suplimentare, reiese ca toate spatiile din care este format apartamentul sunt puse la dispozitia 
solicitantului intrunind o suprafata utila de 80,17 mp, conform celor precizate de proiectant, 83, 33 mp din insumarea suprafetelor mentionate pentru fiecare spatiu, iar din 
concluzia raportului reiese ca solicitantul dispune doar de 81,40 mp .- In MJ, pagina 24, la furnizori sunt prevazuti si furnizorii de combustibil de incalzire, desi solicitantul nu 
prezinta aceasta utilitate nicaieri, nici nu mentioneaza ca apartamentul pe care l-a inchiriat are prevazuta si o instalatie de incalzire/ centrala.-EG2- Beneficiarul trebuie sa 
demonstreze viabilitatea investitiei:Pentru masina automata de facut pungi, in valoare de 234.980 Euro, solicitantul a atasat 3 oferte astfel:- Oferta nr.255/22.09.2012 emisa 
de catre VULPIPAN, cu pretul de 234.980 Euro, unde asociat/administrator este dna Gagea Ciociu Ana Maria, avand codul CAEN principal 1071 Fabricarea painii; 
fabricarea prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie.- oferta are sters cu albisor numele administratorului;- Oferta emisa de catre BELLADY SERV SRL,- nu are 
numar si data- cu valoarea de 245.520 Euro, unde asociat majoritar /administrator este domnul Gagea Ciociu Cosmin Grigore, care are cod CAEN principal 1071- 
fabricarea painii, oferta avand sters numele administratorului;- Oferta nr. 100/24.09.2012 emisa de catre NYKO- BIS SRL, cu valoarea e 264.988 Euro, avand codul CAEN 
4120- lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.- Iar solicitantul are procura nr.3004/16.09.2012 de imputernicire pentru domnul Gagea-Ciociu Grigore- 
exista o oarecare legatura intre firmele care au prezentat oferte si solicitant.- Nu este viabila investitia in conditiile in care nu este clara situatia amplasamentului, faptul ca 
spatiul este impartit cu o alta societate, care are acelasi cod CAEN. Nu sunt prezentate utilitatile si cum sunt spatiile separate intre cele doua societati. De asemenea, nu 
este clar unde se va amplasa masina de facut pungi, care ar fi fluxul muncitorilor si daca acestia au asigurate conditii minime de lucru.EG4-Beneficiarul sau reprezentantul 
legal trebuie să faca dovada detinerii de aptitudini manageriale /marketing sau in acord cu activitatea propusa prin proiect (experienta/cursuri de formare profesionala 
absolvite-cel putin nivel de initiere, cursuri de calificare, etc) sau sa le dobandeasca pana la efectuarea ultimei plati:- Declaratia pe propria raspundere nu respecta cerinta 
procedurala referitoare la urmarea unui curs de pregatire profesionala, pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului, ci mentioneaza prezentarea dovezii 
detinerii de aptitudini manageriale/marketing.EG6- Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani- 
Spatiul care face obiectul contractului de inchiriere nr.2199/24.09.2012 asa cum este mentionat si in extrasul de carte funciara nr.10635/26.09.2012, este impartit intre dou
societati care sunt inregistrate cu acelasi cod CAEN. Din acest spatiu, solicitantul inchiriaza doar jumatate din imobil, plansa pe care a atasat-o la raspunsul in urma 
informatiilor suplimentare indica existenta mai multor compartimente decat cele mentionate in contractual de inchiriere. EG2- Beneficiarul trebuie sa demonstreze 
viabilitatea investitiei:Pentru masina automata de facut pungi, in valoare de 234.980 Euro, solicitantul a atasat 3 oferte astfel:- Oferta nr.255/22.09.2012 emisa de catre 
VULPIPAN, cu pretul de 234.980 Euro, unde asociat/administrator este dna Gagea Ciociu Ana Maria, avand codul CAEN principal 1071 Fabricarea painii; fabricarea 
prajiturilor si a produselor proaspete de patiserie.- oferta are sters cu albisor numele administratorului;- Oferta emisa de catre BELLADY SERV SRL,- nu are numar si data- 
cu valoarea de 245.520 Euro, unde asociat majoritar /administrator este domnul Gagea Ciociu Cosmin Grigore, care are cod CAEN principal 1071- fabricarea painii, oferta 
avand sters numele administratorului;- Oferta nr. 100/24.09.2012 emisa de catre NYKO- BIS SRL, cu valoarea e 264.988 Euro, avand codul CAEN 4120- lucrari de 
constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.- Iar solicitantul are procura nr.3004/16.09.2012 de imputernicire pentru domnul Gagea-Ciociu Grigore- exista o oarecare 
legatura intre firmele care au prezentat oferte si solicitant.- Nu este viabila investitia in conditiile in care nu este clara situatia amplasamentului, faptul ca spatiul este impartit 
cu o alta societate, care are acelasi cod CAEN. Nu sunt prezentate utilitatile si cum sunt spatiile separate intre cele doua societati. De asemenea, nu este clar unde se va 
amplasa masina de facut pungi, care ar fi fluxul muncitorilor si daca acestia au asigurate conditii minime de lucru. Intrucat ofertele prezentate au stersaturi si exista legaturi 
de rudenie intre asociatii firmelor ofertante nu s-au luat in analiza aceste documente si nu s-a intocmit rezonabilitatea preturilor. Observatii neindeplinire criterii de 
eligibilitate: EG1- Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul 
rural- Solicitantul are sediul social in sat Feldru, comuna Feldru, nr.371 C, locatia unde va fi amplasata si investitia. Pentru imobilul care constituie locul investitiei, s-a atas
un contract de inchiriere nr.2199/24.09.2012 din care reiese ca imobilul- apartamentul nr. este constituit din: 2 camere, 1 spatiu comercial, 1 magazie, 1 grup social si 1 
vestiar cu o suprafata utila de 162 80 mp si o suprafata desfasurata de 201 3mp din care societatea proprietara SC LEOMINA AGRORPOD SRL inchiriaza ½ d

357 312 M 01 12 6 06 00032 2012 9 28

FABRICARE PELETI DIN 
LEMN LA SC CALOR ENERGY 
PELLET SRL, PRIN MASURA 

312 –SPRIJIN PENTRU 
CREAREA ŞI DEZVOLTAREA 
DE MICRO-ÎNTREPRINDERI

SC CALOR 
ENERGY PELLET 

SRL

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
REBRA Sat REBRA - - - - - - - - - - 191.427 0 162.713 0 28.714 50.726.314

SC Calor Energi Pellet SRL este intreprindere partenera cu SC Doctor Pan Bistrita SRL si SC Rus-Europan SRL prin asociatul unic d-na Rus Niculina Simona care detine 
50% din actiuni in ambele societati. Astfel, rezulta un numar mediu de salariati de 17,5 pentru anul 2011, respectiv 15,5 pentru anul 2010. Din acest motiv SC Calor Energ
Pellet SRL nu are statut de microintreprindere.Solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii (doc. 11.3), declarandu-se eronat intreprindere autonoma, statutul 
intreprinderii SC Calor Energy Pellet SRL fiind de intreprindere partenera. EG 1 - Extrasul de carte funciara nu certifica dreptul de folosinta pentru cladirea unde este 
prevazuta realizarea investitiei. Doc. 11.2 nu precizeaza codul CAEN al activitatii propuse prin proiect.EG 6 - Extrasul de carte funciara nu certifica dreptul de folosinta 
pentru cladirea unde este prevazuta realizarea investitiei. cererea de finanţare nu îndeplineşte din punct de vedere al verificarii pe teren condiţiile pentru a fi declarată 
eligibilă datorita următoarelor motive: Din realitatea constatata pe teren se constata ca starea fizica si utilitatile din dotarea halei de productie nu pot sustine activitatea 
propusa. Constructia existenta nu corespunde din punct de vedere tehnic si functional pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect

358 312 M 01 12 6 06 00038 2012 9 28

ACHIZITII DE UTILAJE LA 
ECOBRIKPELET SRL DIN 

COMUNA NIMIGEA, JUDETUL 
BISTRITA-NASAUD

ECOBRIKPELET 
SRL

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
NIMIGEA Sat 

NIMIGEA DE JOS
- - - - - - - - - - 232.850 0 197.922 0 34.928 50.924.236

Solicitantul nu respecta angajameltul din Declaratia pe proprie raspundere in ce priveste punctul 3 din declaratie, in sensul ca informatiile din Cererea de finantare si din 
documentele prezentate nu corespund cu sitatia din teren. Pentru functionarea proiectului sunt necesare lucrari de constructii, pe care solicitantul nu le poate executa, 
cladirea fiind inchiriata. In conditiile existente utilajele nu se pot monta in hala, fara a se executa lucrari de constructii. EG.1. Contractul de inchiriere nu este trecut in 
Extrasul de CF. Suprafetele din CF, 7.129 mp nu corespunde cu suprafata din Contractul de inchiriere, 6.000 mp. Solicitantul nu prezinta Certificat de urbanism, desi are 
lucrari de montaj. Solicitantul nu prezinta expetiza tehnica a cladirii in care se amplaseaza utilajele.EG.2. In cdrul proiectului exista neconcordanta intre cheltuielile propuse 
in SF, in raport cu ce cheltuieli sunt necesare investitiei in sensul ca necesita lucrari de constructii si dotari.EG.5. Solicitantul nu prezinta Certificat de urbanism, desi are 
lucrari de montaj(si necesar de efectuat constructii). In cdrul proiectului exista neconcordanta intre cheltuielile propuse in SF, in raport cu ce cheltuieli sunt necesare 
investitiei in sensul ca necesita lucrari de constructii si dotari, care nu sunt cuprinse in Bugetul indicativ. Nu sunt indeplinite toate criteriile de eligibilitate deci proiectul este 
neeligibil.EG.1. Contractul de inchiriere nu este trecut in Extrasul de CF. Suprafetele din CF, 7.129 mp nu corespunde cu suprafata din Contractul de inchiriere, 6.000 mp. 
Solicitantul nu prezinta Certificat de urbanism, desi are lucrari de montaj. Solicitantul nu prezinta expetiza tehnica a cladirii in care se amplaseaza utilajele.EG.2. In cdrul 
proiectului exista neconcordanta intre cheltuielile propuse in SF, in raport cu ce cheltuieli sunt necesare investitiei in sensul ca necesita lucrari de constructii si dotari.EG.5. 
Solicitantul nu prezinta Certificat de urbanism, desi are lucrari de montaj(si necesar de efectuat constructii).

359 312 C 01 12 6 06 00029 2012 9 28 ATELIER DE INTRETINERE-
REPARATII AUTOVEHICULE

SC PROAUTO CC 
SRL

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
SINTEREAG Sat 

SINTEREAG
- - - - - - - - - - 279.168 12.081 195.410 0 83.758 51.119.646

Nu s-au prezentat informatiile solicitate. Nu s-au prezentat informatiile solicitate. Nu s-au prezentat informatiile solicitate prin formularul E3.4, partea I.

360 312 C 01 12 6 06 00024 2012 9 28

INFIINTARE UNITATE DE 
PRODUCTIE LA SC 

CALDVALEBIN PRODHOT SRL 
IN LOCALITATEA CHIUZA

SC 
CALDVALEBIN 
PRODHOT SRL

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras 
CHIUZA Sat CHIUZA - - - - - - - - - - 235.000 10.000 199.750 0 35.250 51.319.396

Solicitantul SC CALDVALEBIN PRODHOT SRL isi propune prin proiect infiintarea unei unitati de producere peleti in cadrul codului CAEN 1629 Fabricarea altor produse 
din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite.Fiind o investiție complexă, acesta a atasat Cererii de finantare, SF in continutul caruia 
sunt prezentate solutiile cu privire la asigurarea utilitatilor (alimentare cu apa, energie electrica si canalizare).In cadrul studiului de fezabilitate, punctul 3.6 Situatia existenta 
a utilitatilor si analiza acestora, se precizeaza urmatoarele: ”energia electrica se asigura de operator prin intermediul bransamentelor la retelele existente, insa, alimentarea 
cu energie electrica a constructiei nu face obiectul prezentei documentatii. Solutia de bransare si masura a energiei electrice se va realiza in baza unui proiect elaborat de 
SC ELECTRICA SA, prin grija beneficiarului”.Tot in cadrul studiului de fezabilitate, punctul 3.5 este mentionat faptul ca apa calda menajera va fi asigurata de la boilerul 
electric propus, iar panourile solare vor asigura necesarul de energie electrica in vederea functionarii utilajelor din cadrul fluxului tehnologic. In Anexa A2- hala de productie- 
sunt evidentiate cheltuieli aferente instalatiilor electrice in valoare de 4500 Euro si 2500 Euro pentru asigurarea instalatiilor sanitare, acestea reprezentand instalatii specifice 
interioarelor si incadrate pe linia bugetara 4.1.Alimentarea cu apa rece se va realiza de la reteaua locala, iar canalizarea va fi asigurata printr-un racord la rețeaua de 
canalizare. Soluția în ceea ce privește canalizarea interioara este prin racord la un bazin vidanjabil propus a se realiza. Conform SF „Prin procesul tehnologic la instalatiile 
productie propuse, nu este nevoie de racord la apa si canal, insă, pentru a servi nevoile de apa pentru anexele sanitare propuse, se va realiza un racord la reteaua de apa a 
localitatii.In bugetul indicativ prezentat la cererea de finantare, solicitantul nu a evidentiat însă niciuna dintre aceste cheltuieli aferente asigurarii utilitatilor necesare 
obiectivului, cheltuieli privind racordul la alimentarea cu apa, energie electrica si la rețeaua de canalizare.In fisa de verificare pe teren s-a mentionat, de asemenea, ca din 
bugetul investitiei si devizele aferente nu reies cheltuielile aferente bransamentelor, acestea neexistând la vizita pe teren, urmand ca aceste neclaritati sa faca obiectul 
solicitarii de informatii suplimentare. Acest aspect nu a fost insa tratat pe parcursul evaluarii.Astfel, nefiind prezentate cheltuielile aferente bransamentelor necesare realizării 
si desfasurarii investitiei propuse prin proiect, utilitatile necesare nu sunt asigurate.Avand in vedere elementele prezentate mai sus, consideram ca nu se demonstreaza 
viabilitatea investitiei, intrucat nu sunt asigurate utilitatile necesare functionarii unitatii de productie, fapt pentru care nu este indeplit criteriul de eligibilitate EG2 Beneficiarul 
trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei.

361 312 M 01 12 6 06 00023 2012 9 28
DEZVOLTAREA FIRMEI 

AUGUSTA BUILDINGS SRL 
PRIN ACHIZIŢIA DE UTILAJE

AUGUSTA 
BUILDINGS SRL

BISTRITA-
NASAUD

Comuna/Oras TIHA 
BARGAULUI Sat 

TUREAC
- - - - - - - - - - 82.839 0 57.987 0 24.852 51.377.383

Solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii-Bozga Ioana este asociat in BOZGA SRL drept pentru care proiectul este neeligibil. Solicitantul nu a declarat corect 
statutul intreprinderii SC Augusta Building SRL. Din verificarile facute in aplicatia RECOM online rezulta ca Intreprinderile SC Augusta Buiding SRL si SC Bozga SRL sunt 
partenere prin actionriat comun - d-na Bozga Ioana. Ca urmare, doc. 11.3 prin care solicitantul se declara intreprindere autonoma nu este corect.Solicitantul solicita 
finantare pentru CAEN 4211. Acesta nu apare in Anexa 9 la Ghidul solicitantului, in consecinta proiectul este neeligibil. EG 1, EG 6 - Extrasul de carte funciara nu confirma 
dreptul de folosinta precizate in contractul de comodat nr. 969/2012. Bunuri - Nu se justifica rezonabilitatea preturilor deoarece oferta luata in calcul de solicitant nu este 
conforma.Servicii - Nu se justifica rezonabilitatea preturilor deoarece nu s-a prezentat deviz cu detalierea costurilor pentru cap.3. In comuna Tiha Bargaului se regaseste si 
solicitantul SC Euroferma Mar SRL, dar localitatile difera (Tureac, Piatra Fantanele). Din verificarea celor 2 proiecte nu s-au identificat legaturi (fractionarea investitiei, 
complementaritatea investitiei, legaturi financiare, utilitati in comun) care sa conduca la concluzia crearii conditiilor artificiale. Solicitantul nu a declarat corect statutul 
intreprinderii-Bozga Ioana este asociat in BOZGA SRL drept pentru care proiectul este neeligibil.
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362 312 C 01 12 1 07 00008 2012 9 26

"INFIINTARE UNITATE NOUA - 
FABRICA DE PRODUCTIE, 

STELITARE SI ASCUTIRE DE 
PANZE PANGLICA"

LUPU VASILICA BOTOSANI
Comuna/Oras MIHAI 

EMINESCU Sat 
CUCORANI

- - - - - - - - - - 234.630 8.300 199.435 0 35.195 51.576.818

În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că doamna Lupu Vasilica nu detine actiuni la societati comerciale. In urma verificarilor bazelor de date APDRP doamna 
Lupu Vasilica nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeaşi activitate. La EG6 s-a bifat NU intrucat solicitantul nu face dovada dreptului de proprietate 
pentru terenul pe care urmeaza sa fie implementat proiectul. Din analiza contractului cu incheierea de autentificare 804 din 05 septembrie 2012, se constata, ca proprietarul 
terenului cu o suprafata de 14.000 mp. respectiv SC Dias Wood SRL constituie in favoarea superficiarului respectiv doamna Lupu Vasilica(solicitantul), un drept real de 
superficie asupra suprafetei de 2.020 mp de teren din suprafata de 14.000 mp. In urma verificarii Extrasului de Carte Funciara anexat la dosar, se constata ca nu a fost 
inscris Contractul de Superficie cu incheierea de autentificare 804 din 05 septembrie 2012. Solicitantul a prezentat Cerere de inscriere si nota de inregistrare depuse la 
OCPI Botosani. Solicitantul nu a prezentat document eliberat de unitatea administrativ teritoriala care dovedeste ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru. Se constata 
neconcordante intre Stdiul de Fezabilitate si documentele de proprietate. Astfel in Studiu la punctul 3.1 se mentioneaza ca terenul are o suprafata de 14.000 mp. fiind in 
contract de superficie. La punctul 3.2 se face un bilant teritorial in care se precizeaza ca suprafata terenului este de 14.000 mp din care suprafata construita 391 mp., 
accese si platforme 614,5 mp. si 12.994mp. spatii verzi. Din analiza planselor se constatata ca acestea vizeaza suprafata de 14.000 mp. Conform documentelor suprafata 
ce face obiectul contractului de superficie este de 2020 mp si nu de 14.000 mp. Din analiza punctului 6 s-au constatat urmatoarele:- Nu au fost identificate în cadrul Măsurii 
312, sesiunea 01/12 proiecte cu acelasi titlu respectiv INFIINTARE UNITATE NOUA - FABRICA DE PRODUCTIE, STELITARE SI ASCUTIRE DE PANZE PANGLICA; - 
Nu au fost identificate în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte care să aibă același sediu social cu al solicitantului LUPU VASILICA, respectiv în Jud. BOTOSANI, 
mun. BOTOSANI, str. B-DUL MIHAI EMINESCU Nr. 37, sc. B, Cod Postal 710171;-In urma verificarii documentului 16 nu au fost identificate proiecte cu acelasi 
amplasament respectiv in Jud. BOTOSANI, com. MIHAI EMINESCU, sat CUCORANI.- Nu au fost identificate alte proiecte în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 conform 
documentului 16, la care doamna LUPU VASILICA să fie reprezentant legal. - Nu au fost identificate conform documentului 16, proiecte ce au ca si consultant aceiasi 
firma(SC Omnia Impex SRL), care a asigrat consultanta solicitantului Lupu Vasilica.În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că doamna Lupu Vasilica nu detine 
actiuni la societati comerciale. In urma verificarilor bazelor de date APDRP doamna Lupu Vasilica nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeaşi activitate. S-
a considerat proiectul neeligibil din urmatoarele motive:La EG6 s-a bifat NU intrucat solicitantul nu face dovada dreptului de proprietate pentru terenul pe care urmeaza sa 
fie implementat proiectul. Din analiza contractului cu incheierea de autentificare 804 din 05 septembrie 2012, se constata, ca proprietarul terenului cu o suprafata de 14.000 
mp. respectiv SC Dias Wood SRL constituie in favoarea superficiarului respectiv doamna Lupu Vasilica un drept real de superficie asupra suprafetei de 2.020 mp de teren 
din suprafata de 14.000 mp. In urma verificarii Extrasului de Carte Funciara anexat la dosar, se constata ca nu a fost inscris Contractul de Superficie cu incheierea de 
autentificare 804 din 05 septembrie 2012. Solicitantul a prezentat Cerere de inscriere si nota de inregistrare depuse la OCPI Botosani. Solicitantul nu a prezentat document 
eliberat de unitatea administrativ teritoriala care dovedeste ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru. Se constata neconcordante intre Stdiul de Fezabilitate si 
documentele de proprietate. Astfel in Studiu la punctul 3.1 se mentioneaza ca terenul are o suprafata de 14.000 mp. fiind in contract de superficie. La punctul 3.2 se face u
bilant teritorial in care se precizeaza ca suprafata terenului este de 14.000 mp din care suprafata construita 391 mp., accese si platforme 614,5 mp. si 12.994mp. spatii 
verzi. Din analiza planselor se constatata ca acestea vizeaza suprafata de 14.000 mp. Conform documentelor suprafata ce face obiectul contractului de superficie este de 
2020 mp si nu de 14.000 mp. -a considerat proiectul neeligibil din urmatoarele motive:La EG6 s-a bifat NU intrucat solicitantul nu face dovada dreptului de proprietate 
pentru terenul pe care urmeaza sa fie implementat proiectul. Din analiza contractului cu incheierea de autentificare 804 din 05 septembrie 2012, se constata, ca proprietarul 
terenului cu o suprafata de 14.000 mp. respectiv SC Dias Wood SRL constituie in favoarea superficiarului respectiv doamna Lupu Vasilica un drept real de superficie asup
suprafetei de 2.020 mp de teren din suprafata de 14.000 mp. In urma verificarii Extrasului de Carte Funciara anexat la dosar, se constata ca nu a fost inscris Contractul de 
Superficie cu incheierea de autentificare 804 din 05 septembrie 2012. Solicitantul a prezentat Cerere de inscriere si nota de inregistrare depuse la OCPI Botosani. 
Solicitantul nu a prezentat document eliberat de unitatea administrativ teritoriala care dovedeste ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru. Se constata neconcordante 
intre Stdiul de Fezabilitate si documentele de proprietate. Astfel in Studiu la punctul 3.1 se mentioneaza ca terenul are o suprafata de 14.000 mp. fiind in contract de 
superficie. La punctul 3.2 se face un bilant teritorial in care se precizeaza ca suprafata terenului este de 14.000 mp din care suprafata construita 391 mp., accese si 
platforme 614,5 mp. si 12.994mp. spatii verzi. Din analiza planselor se constatata ca acestea vizeaza suprafata de 14.000 mp. Conform documentelor suprafata ce face 
obiectul contractului de superficie este de 2020 mp si nu de 14.000 mp.

363 312 C 01 12 1 07 00016 2012 9 27

CONSTRUIRE HALA SI 
ACHIZITIONAREA DE UTILAJE 

IN VEDEREA PRELUCRARII 
LEMNULUI IN LOCALITATEA 
ORASENI DEAL, COMUNA 

CURTESTI, JUDETUL 
BOTOSANI      

      

VITEL SORIN-
IONUT BOTOSANI

Comuna/Oras 
CURTESTI Sat 

ORASENI-DEAL
- - - - - - - - - - 225.720 10.000 191.862 0 33.858 51.768.680

Solicitantul nu aparține categoriilor beneficiarilor eligibili deoarece în urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că solicitantul Vițel Sorin – Ionuț este autorizat din 
18.02.2011 cu Cod unic de înregistrare 28051748 – Vițel Sorin - Ionuț Întreprindere Individuală cu cod CAEN principal 0150.Solicitantul nu și-a însușit în totalitate 
angajamentele luate în Declarația pe propria raspundere F. La EG1,EG2,EG3,EG5,EG6,EG7 și EG8 s-a bifat NU întrucât solicitantul a prezentat toate documentele din 
proiect pe Persoană Fizică deși era autorizat din 18.02.2011 cu Cod unic de înregistrare 28051748 – Vițel Sorin - Ionuț Întreprindere Individuală cu cod CAEN principal 
0150. Solicitantul a prezentat doc.1 și 2 din proiect pe Persoană Fizică deși era autorizat din 18.02.2011 cu Cod unic de înregistrare 28051748 – Vițel Sorin - Ionuț 
Întreprindere Individuală cu cod CAEN principal 0150. La Anexele A valoare TVA este calculată pe eligibil iar în Bugetul Indicativ valoarea este pe neeligibil. Nu au fost 
solicitate Informații Suplimentare deoarece proiectul este neeligibil. Din analiza de la pct.6 am constatat că la solicitantul Vițel Sorin - Ionuț :- Nu au fost identificate în cadru
Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte cu același titlu; - Nu au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte care să aibă același sediu social cu al 
solicitantului Vițel Sorin - Ionut, respectiv în com. Catămăraști, sat Orășeni Deal, jud. Botoșani.Solicitanții Vițel Sorin – Ionuț și Șovan Ecaterina – Creola fiind Persoane 
fizice în Cererea de finanțare sediul social este trecut domiciliul solicitantului.- Au același amplasament (comună) ca al solicitantului; ȘOVAN ECATERINA - CREOLA 
(Construire hală şi achiziţionarea de utilaje în vederea fabricării de produse textile și articole de îmbrăcaminte în localitatea Orăşeni Deal, comuna Curteşti, judeţul Botoşani) 
Nu au fost identificate elemente comune la aceste proiecte. - Nu au fost identificate alte proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 16, la care 
domnul Vițel Sorin - Ionuț să fie Reprezentant legal. - Același consultant –SC ANLU SRL a mai fost identificat și la următorii 4 solicitanți care au depus proiecte în cadrul 
Măsurii 312, sesiunea 01/12 SC GREEN BAGS SOLUTIONS SRLSC ANEPREST SERV COMPANY SRLSOVAN ECATERINA - CREOLASC URGENT MAXIMUS 
SERVICE SRLÎn urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că solicitantul Vitel Sorin – Ionuț este autorizat din 18.02.2011cu Cod unic de înregistrare 28051748 – 
Vițel Sorin - Ionuț Întreprindere Individuala cu cod CAEN principal 0150.În urma verificării solicitantului și a titular Întreprindere Individuală nu au fost găsiți cu proiecte 
finalizate sau în derulare în cadrul aceleiași măsuri.În urma analizei acestor aspecte considerăm că solicitantul NU a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de 
plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Considerăm că investiția propusă poate funcționa independent de alte investiții finanțate prin 
FEADR. Proiectul este neeligibil întrucât criteriile generale de eligibilitate nu au fost îndeplinite.În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că solicitantul Vițel Sorin 
– Ionuț este autorizat din 18.02.2011 cu Cod unic de înregistrare 28051748 – Vițel Sorin - Ionuț Întreprindere Individuală cu cod CAEN principal 0150.Solicitantul nu și-a 
însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe propria raspundere F.La EG1,EG2,EG3,EG5,EG6,EG7 și EG8 s-a bifat NU întrucât solicitantul a prezentat toate 
documentele din proiect pe Persoană Fizică deși era autorizat din 18.02.2011 cu Cod unic de înregistrare 28051748 – Vițel Sorin - Ionuț Întreprindere Individuală.

364 312 C 01 12 1 07 00028 2012 9 28

INFIINTARE UNITATE 
FABRICARE PARCHET SI 

ACTIVITATI 
MESTESUGARESTI

SC MARSILIA 
ONLY SRL BOTOSANI Comuna/Oras ROMA 

Sat ROMA - - - - - - - - - - 296.015 11.575 200.000 0 96.015 51.968.680

La punctul 1.5 - s-a bifat DA deoarece la data depunerii proiectului actionarul majoritar de la SC MARSILIA ONLY SRL, BARSAN TABITA, IN CALITATE DE ACTIONAR 
MAJORITAR la SC OMNIUTIL SRL, mai avea un proiect in derulare pe Masura 312 cu nr. F312M020910700035. Aceste date au fost extrase din RECOM si din doc. 
16.Conform procedurii de verificare,"Daca solicitantul are un proiect in curs de implementare in cadrul aceleeasi masuri, cererea de finantare nu va fi acceptata pana la 
finalizarea acestuia". La data depunerii proiectului actionarul majoritar BIRSAN TABITA, IN CALITATE DE MAJORITAR LA SC OMNIUTIL SRL avea un proiect nefinalizat 
pe aceeasi masura, 312. - EG1-La punctul 1.5 din sectiunea "verificarea eligibilitatii solicitantului"- s-a bifat DA deoarece la data depunerii proiectului actionarul majoritar de 
la SC MARSILIA ONLY SRL, BARSAN TABITA, IN CALITATE DE ACTIONAR MAJORITAR la SC OMNIUTIL SRL, mai avea un proiect in derulare pe Masura 312 cu nr. 
F312M020910700035. Aceste date au fost extrase din RECOM si din doc. 16.Conform procedurii de verificare,"Daca solicitantul are un proiect in curs de implementare in 
cadrul aceleeasi masuri, cererea de finantare nu va fi acceptata pana la finalizarea acestuia". La data depunerii proiectului, 28.09.2012, actionarul majoritar BIRSAN 
TABITA, IN CALITATE DE ACTIONAR MAJORITAR LA SC OMNIUTIL SRL, avea un proiect nefinalizat pe aceeasi masura, 312, cu nr. F312M020910700035. In cererea 
de finantare -descrierea solicitantului- sunt trecute codurile CAEN 1622, 1623 si 1629 iar in cap. 1.1 din studiul de fezabilitate se fac referiri la codurile CAEN 1624 si 
1621.In studiul geotehnic(pag.100), la punctul 1.4 se specifica "constructia ...va avea regimul de inaltime P " iar proiectul este facut pentru P+1, ceea ce presupune ca nu 
se respecta recomandarile facute un urma analizarii datelor din studiu.Desi activitatea propusa prin proiect presupune folosirea unor materiale inflamabile (lemn, lacuri, 
vopsele), in proiect, instalatii de alimentare cu apa, nu sunt prevazuti hidranti pentru interventii in caz de incendii.Desi constructia are si spatii administrative, spatii de lucru, 
spatii cu instalatii sanitare, in studiul de fezabilitate nu este specificata sursa de incalzire pentru aceste spatii si pentru apa calda menajera.In hala de productie nu sunt 
delimitate spatiile pentru depozitarea materiei prime sau a produselor finite, de asemenea nu au fost prevazute utilaje pentru transport, ridicare etc., desi volumul si masa 
materialelor sunt substantiale pentru acest tip de productie.In studiul de fezabilitate se repeta de 3-4 ori aceleasi texte,descrieri (instalatii) in capitole diferite sau chiar in 
cadrul aceluiasi capitol. -EG2- In proiectiile financiare, punct 1.1 sunt prezentate date neconcludente (Tabelul de la pag. 273 nu poate fi deslusit, ar trebui sa contina date 
referitoare la cantitati, pret, UM). Nu sunt detaliate veniturile, corespunzatoare productiei).In actul de vanzare cumparare 1537/18.09.2012 suprafata de teren cumparata de 
catre SC MARSILIA SRL , din actele de proprietate, este de 9.700 mp, respectiv 9762 mp din masuratorile cadastrale iar in certificatul de urbanism 5344/21.09.2012, se 
mentioneaza ca parcela cadastrala 500 are o suprafata de 9600 mp..In certificatul de urbanism se specifica faptul ca terenul este situat in intravilan iar in studiul de 
fezabilitate , ca este in extravilan (cap. 1.4).Desi in studiul de fezabilitate se prezinta desfasurarea unor activitati mestesugaresti, in tabelul de indicatori nu este bifa 
corespunzatoare Matricea a fost completata pe baza datelor solicitantului, fara a se opera modificari, conform observatiilor formulate. PLANUL FINANCIAR NU ARE 
DEFALCATE CHELTUIELILE AFERENTE FEADR SI PERE. - EG1-La punctul 1.5 din sectiunea "verificarea eligibilitatii solicitantului"- s-a bifat DA deoarece la data 
depunerii proiectului actionarul majoritar de la SC MARSILIA ONLY SRL, BARSAN TABITA, IN CALITATE DE ACTIONAR MAJORITAR la SC OMNIUTIL SRL, mai avea 
un proiect in derulare pe Masura 312 cu nr. F312M020910700035. Aceste date au fost extrase din RECOM si din doc. 16.Conform procedurii de verificare,"Daca solicitantul 
are un proiect in curs de implementare in cadrul aceleeasi masuri, cererea de finantare nu va fi acceptata pana la finalizarea acestuia". La data depunerii proiectului, 
28.09.2012, actionarul majoritar BIRSAN TABITA, IN CALITATE DE ACTIONAR MAJORITAR LA SC OMNIUTIL SRL, avea un proiect nefinalizat pe aceeasi masura, 
312, cu nr. F312M020910700035. In cererea de finantare -descrierea solicitantului- sunt trecute codurile CAEN 1622, 1623 si 1629 iar in cap. 1.1 din studiul de fezabilitate 
se fac referiri la codurile CAEN 1624 si 1621.In studiul geotehnic(pag.100), la punctul 1.4 se specifica "constructia ...va avea regimul de inaltime P " iar proiectul este facut 
pentru P+1, ceea ce presupune ca nu se respecta recomandarile facute un urma analizarii datelor din studiu.Desi activitatea propusa prin proiect presupune folosirea unor 
materiale inflamabile (lemn, lacuri, vopsele), in proiect, instalatii de alimentare cu apa, nu sunt prevazuti hidranti pentru interventii in caz de incendii.Desi constructia are si 
spatii administrative, spatii de lucru, spatii cu instalatii sanitare, in studiul de fezabilitate nu este specificata sursa de incalzire pentru aceste spatii si pentru apa calda 
menajera.In hala de productie nu sunt delimitate spatiile pentru depozitarea materiei prime sau a produselor finite, de asemenea nu au fost prevazute utilaje pentru 
transport, ridicare etc., desi volumul si masa materialelor sunt substantiale pentru acest tip de productie.In studiul de fezabilitate se repeta de 3-4 ori aceleasi texte,descrieri 
(instalatii) in capitole diferite sau chiar in cadrul aceluiasi capitol. -EG2- In proiectiile financiare, punct 1.1 sunt prezentate date neconcludente (Tabelul de la pag. 273 nu 
poate fi deslusit, ar trebui sa contina date referitoare la cantitati, pret, UM). Nu sunt detaliate veniturile, corespunzatoare productiei).In actul de vanzare cumparare 
1537/18.09.2012 suprafata de teren cumparata de catre SC MARSILIA SRL , din actele de proprietate, este de 9.700 mp, respectiv 9762 mp din masuratorile cadastrale ia
in certificatul de urbanism 5344/21.09.2012, se mentioneaza ca parcela cadastrala 500 are o suprafata de 9600 mp..In certificatul de urbanism se specifica faptul ca terenul 
este situat in intravilan iar in studiul de fezabilitate ca este in extravilan (cap 1 4) Desi in studiul de fezabilitate se prezinta desfasurarea unor activitati mestesugaresti
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365 312 M 01 12 1 07 00026 2012 9 28

ACHIZIŢIE AUTOLABORATOR 
ŞI ECHIPAMENTE PENTRU 
LUCRĂRI DE INSTALAŢII, 

COMUNA MIHAI EMINESCU, 
JUDEŢUL BOTOŞANI 

AMARIŢEI 
ROXANA-IONELA BOTOSANI

Comuna/Oras MIHAI 
EMINESCU Sat 
CATAMARESTI-

DEAL

- - - - - - - - - - 34.832 0 24.382 0 10.450 51.993.062

La punctul 1.2 s-a bifat ” NU”, deoarece cererea de finanțare, precum și toate angajamentele și declarațiile pe proprie răspundere existente în Dosarul Cererii de finanțare nu 
sunt semnate de către solicitanta Amariței Roxana-Ionela în nume propriu. Semnătura solicitantei nu este asemănătoare cu cea de pe Procura specială, cu încheiere de 
autentificare nr. 1792 / 24.09.2012. Analizând verificările din cadrul criteriilor de eligibilitate EG 1, EG 2, EG 3, EG 4, EG 8 și coroborat cu observațiile de la punctul 1, 
considerăm că solicitanta Amariței Roxana-Ionela nu și-a asumat în nume propriu toate angajamentele și declarațiile pe proprie răspundere existente în Dosarul Cererii de 
finanțare conform cerințelor APDRP. Semnătura solicitantei nu este asemănătoare cu cea de pe Procura specială, cu încheiere de autentificare nr. 1792 / 24.09.2012. Dre
urmare, verificările din cadrul punctelor 3,4, 5 și 6 ale acestei fișe nu mai au nici o relevanță.

366 312 M 01 12 1 07 00025 2012 9 28
INFIINTARE CAPACITATE DE 

PRODUCTIE MATRITE SI 
CONFECTII METALICE

S.C. FRETA 
METCONF S.R.L. BOTOSANI Comuna/Oras ROMA 

Sat ROMA - - - - - - - - - - 235.294 0 200.000 0 35.294 52.193.062

În cadrul bugetului indicativ sunt prevazute cheltuielile privind ahiziţionarea masinilor si utilajelor tehnologice, pentru care trebuie asigurate si instalatiile functionale 
interioare, sanitare si electrice pentru alimentare si asigurarea postamentelor in vederea montarii utilajelor. Aceste cheltuieli nu sunt prevazute in buget, desi conform 
caracteristicilor tehnice ale utilajelor prevazute a se achizitiona prin proiect, ele trebuie sa includa in valoarea lucrarilor de constructii-montaj intregul complex de operatii prin 
care se realizeaza asamblarea si fixarea pe fundatii.Din oferta emisa de HACO NV rezulta ca se impune sarcina ca solicitantul sa asigure toate pregatirile pentru efectuarea 
gaurilor in pereti pentru conducte, canale de suprafata pentru furtunurile de aer, cabluri de electricitate, modificari de deschidere de usa, sau alte lucrari necesare pentru 
realizarea corespunzatoare a unei impamantari suplimentare conform legislatiei in vigoare.Aceste pregatiri prealabile nu sunt descrise si cuantificate in memoriul justificativ, 
iar ofertantul precizeaza ca “montarea si darea in functiune a masinilor nu sunt incluse in pret”, ceea ce demonstreaza ca investitia necesita montaj si implicit prezentarea 
unui studiu de fezabilitate. În cadrul bugetului indicativ sunt prevazute cheltuielile privind ahiziţionarea masinilor si utilajelor tehnologice, pentru care trebuie asigurate si 
instalatiile functionale interioare, sanitare si electrice pentru alimentare si asigurarea postamentelor in vederea montarii utilajelor. Aceste cheltuieli nu sunt prevazute in 
buget, desi conform caracteristicilor tehnice ale utilajelor prevazute a se achizitiona prin proiect, ele trebuie sa includa in valoarea lucrarilor de constructii-montaj intregul 
complex de operatii prin care se realizeaza asamblarea si fixarea pe fundatii.Din oferta emisa de HACO NV rezulta ca se impune sarcina ca solicitantul sa asigure toate 
pregatirile pentru efectuarea gaurilor in pereti pentru conducte, canale de suprafata pentru furtunurile de aer, cabluri de electricitate, modificari de deschidere de usa, sau 
alte lucrari necesare pentru realizarea corespunzatoare a unei impamantari suplimentare conform legislatiei in vigoare.Aceste pregatiri prealabile nu sunt descrise si 
cuantificate in memoriul justificativ, iar ofertantul precizeaza ca “montarea si darea in functiune a masinilor nu sunt incluse in pret”, ceea ce demonstreaza ca investitia 
necesita montaj si implicit prezentarea unui studiu de fezabilitate.

367 312 C 01 12 1 07 00019 2012 9 28

CREAREA ȘI DEZVOLTAREA 
MICROINTREPRINDERII 
BALAN SILVIU-MARIUS 

ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ

BALAN SILVIU-
MARIUS 

ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ

BOTOSANI Comuna/Oras 
RAUSENI Sat REDIU - - - - - - - - - - 234.498 12.000 199.323 0 35.175 52.392.385

EG 1-beneficiarul nu indeplineste conditiile de eligibilitate corespunzatroare acestui criteriu din urmatoarele motive:-nu este respectat continutul cadru al studiului de 
fezabilitate prin faptul ca din piesele desenate lipsesc elemente esentiale pentru identificarea locatiei investitiei si pentru utilitati prin faptul ca nu au fost atasate plansele 
privind incadrarea in zona si plansa cu utilitati. Nu a fost intocmit deviz pe obiect cuprinzand cheltuielile neeligibile pentru racordul la utilitati (energie electrica, cale de 
acces}.-Studiul de fezabilitate contine multe inexactitati de genul: „comuna Rauseni este situata in NE judetului Botosani (cap.2.4), cand de fapt, localizarea este in SE”, in 
cap.2.3 capacitatea de productie nu specifica perioada de referinta(zi, luna, an), in cap. 2.4 vecinatatile nu sunt corect descrise, de asemenea la indicatorii privind localitat
sunt prezentate cifre arbitrare (90793 km de drumuri, 94 km de cale ferata, 16 km retea apa, etc.), in cap. lll, punctul 2.2 tabelulprivind vanzarile previzionate este gresit, 
avand UM in lei si cantitatile in pretul produselor, etc..-In continutul studiului de fezabilitate apar si multe contradictii: in cap. 3.6 se arata ca „alimentarea cu apa se va face 
din put forat la mare adancime, in studiul geotehnic se arata ca panza de apa freatica se afla la adancimea de 20-25m(punctul 9, pag. 110) iar in cap. 3.8 se arata ca äpa 
de imbuteliat se extrage dintr-un put de 15 m”, adica peste orizontul panzei freatice; -la cap. 2.5 nu sunt trecuti potentialii furnizori conform cu necesarul le materii prime 
(concentrate de fructe, energie, combustibili), desi pentru functionarea investitiei prevazuta prin proiect acestea au o pondere substantiala;-in proiect nu este prevazut 
achizitionarea unui utilaj pentru manipularea paletilor in timp ce la cap 7.2 –estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei, se prevede un opereator 
incarcare descarcare ( unul dintre cei 8 angajati);-referitor la sursa de apa, materia prima principala pentru realizarea proiectului, aceasta nu este certa cantitativ si calitativ. 
Solicitantul ataseaza la cererea de finantare un buletin de analiza cu numarul de receptie 9873/31.01.2012, emis pe numele beneficiarului PF Balan Stefan, pentru o proba 
de apa. In subsolul acesti buletin se specifica „rezultatul se interpreteaza de medicul specialist”, aceasta interpretare lipsind. De asemenea buletinul nu este emis pe umele 
solicitantului, pentru recoltarea probei de apa nu exista un proces verbal de recoltare care sa certifice sursa. In plus, la data recoltarii in perimetrul investitiei nu este 
consemnat vreun put forat. In concluzie beneficiarul nu face dovada ca este asigurata o sursa de apa corespunzatoare capacitatii de productie prevazuta prin proiect si de o 
calitate corespunzatoare.-In studiul de fezabilitate nu sunt facute descrieri ale fluxului tehnologic pentru productia de sucuri, de asemenea nu sunt specificate tipu,l sursa 
concentratelor si retele utilizate pentru fabricarea sucurilor;-devizele pe obiect contin greseli de calcul si nu sunt corelate cu devizul general ( devizul 5, pag.60, TVA gresit, 
deviz 6-transformarea lei-euro gresita,).-EG2-deoarece datele din anexa C4-Prognoza incasarilor si platilor, varianta proiect, respectiv incasariledin vanzarile de sucuri, nu 
poate fi admisa, nefiind corelata cu studiul de fezabilitate,solicitantul mu este in masura sa demonstreze viabilitatea investitiei.Matricea de verificre a viabilitatii economice a 
fost calculata conform datelor din buget si situatiile financiare nemodificate ca urmare a evaluarii. Devizele pe obiect nu sunt corelate cu devizul general si cu bugetul 
indicativ.-devizele pe obiect contin greseli de calcul si nu sunt corelate cu devizul general ( devizul 5, pag.60, TVA gresit, deviz 6-transformarea lei-euro gresita,). 
Solicitantul nu a depus declaratia privind sursa de preturi pentru lucrari. EG 1-beneficiarul nu indeplineste conditiile de eligibilitate corespunzatroare acestui criteriu din 
urmatoarele motive:-nu este respectat continutul cadru al studiului de fezabilitate prin faptul ca din piesele desenate lipsesc elemente esentiale pentru identificarea locatiei 
investitiei si pentru utilitati prin faptul ca nu au fost atasate plansele privind incadrarea in zona si plansa cu utilitati. Nu a fost intocmit deviz pe obiect cuprinzand cheltuielile 
neeligibile pentru racordul la utilitati (energie electrica, cale de acces}.-Studiul de fezabilitate contine multe inexactitati de genul: „comuna Rauseni este situata in NE 
judetului Botosani (cap.2.4), cand de fapt, localizarea este in SE”, in cap.2.3 capacitatea de productie nu specifica perioada de referinta(zi, luna, an), in cap. 2.4 vecinatatile 
nu sunt corect descrise, de asemenea la indicatorii privind localitatea sunt prezentate cifre arbitrare (90793 km de drumuri, 94 km de cale ferata, 16 km retea apa, etc.), in 
cap. lll, punctul 2.2 tabelulprivind vanzarile previzionate este gresit, avand UM in lei si cantitatile in pretul produselor, etc..-In continutul studiului de fezabilitate apar si multe 
contradictii: in cap. 3.6 se arata ca „alimentarea cu apa se va face din put forat la mare adancime, in studiul geotehnic se arata ca panza de apa freatica se afla la 
adancimea de 20-25m(punctul 9, pag. 110) iar in cap. 3.8 se arata ca äpa de imbuteliat se extrage dintr-un put de 15 m”, adica peste orizontul panzei freatice; -la cap. 2.5 
nu sunt trecuti potentialii furnizori conform cu necesarul le materii prime (concentrate de fructe, energie, combustibili), desi pentru functionarea investitiei prevazuta prin 
proiect acestea au o pondere substantiala;-in proiect nu este prevazut achizitionarea unui utilaj pentru manipularea paletilor in timp ce la cap 7.2 –estimari privind forta de 
munca ocupata prin realizarea investitiei, se prevede un opereator incarcare descarcare ( unul dintre cei 8 angajati);-referitor la sursa de apa, materia prima principala pentru 
realizarea proiectului, aceasta nu este certa cantitativ si calitativ. Solicitantul ataseaza la cererea de finantare un buletin de analiza cu numarul de receptie 9873/31.01.2012, 
emis pe numele beneficiarului PF Balan Stefan, pentru o proba de apa. In subsolul acesti buletin se specifica „rezultatul se interpreteaza de medicul specialist”, aceasta 
interpretare lipsind. De asemenea buletinul nu este emis pe umele solicitantului, pentru recoltarea probei de apa nu exista un proces verbal de recoltare care sa certifice 
sursa. In plus, la data recoltarii in perimetrul investitiei nu este consemnat vreun put forat. In concluzie beneficiarul nu face dovada ca este asigurata o sursa de apa 
corespunzatoare capacitatii de productie prevazuta prin proiect si de o calitate corespunzatoare -In studiul de fezabilitate nu sunt facute descrieri ale fluxului tehnolo

368 312 M 01 12 7 08 00001 2012 9 10 BIROU DE INGINERIE SI 
CONSULTANTA TEHNICA

SCUTARU 
DANIEL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 34.056 0 23.839 0 10.217 52.416.224

-Conform Contractului de comodat incheiat de Ursu Octaviana si Popa Doina in calitate de comodante si Scutaru Daniel in calitate de comodatar, se incredinteaza spre 
folosinta gratuita o camera de 16mp in com. Vulcan.In acest contract nu se specifica nimic in legatura cu dretul de folosinta al utilitatilor.Tot in acest contract de comodat 
este specificat faptul ca poate fi reziliat ”prin vointa comodantelor” cu un preaviz de 30 de zile.In Extrasul de carte funciara la punctul C este mentionat IPOTECA de rang 1- 
plus dobanzi si comisioane, care interzice instrainarea, grevarea, inchirierea, dezmembrarea, alipirea, demolarea, restructurarea, amenajarea si construirea. Prin lipsa 
punctului de lucru, beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. Conform Contractului de comodat incheiat de Ursu Octaviana si Popa Doina in calitate de 
comodante si Scutaru Daniel in calitate de comodatar, se incredinteaza spre folosinta gratuita o camera de 16mp in com. Vulcan.In acest contract nu se specifica nimic in 
legatura cu dretul de folosinta al utilitatilor.Tot in acest contract de comodat este specificat faptul ca poate fi reziliat ”prin vointa comodantelor” cu un preaviz de 30 de zile.In 
Extrasul de carte funciara la punctul C este mentionat IPOTECA de rang 1- plus dobanzi si comisioane, care interzice instrainarea, grevarea, inchirierea, dezmembrarea, 
alipirea, demolarea, restructurarea, amenajarea si construirea.

369 312 M 01 12 7 08 00002 2012 9 11

"CONSTRUIRE CENTRU DE 
REPARATII SI INTRETINERE 

ECHIPAMENTE 
ELECTROCASNICE SI SPATIU 

DEPOZITARE"

SC ANROLIDA 
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 277.688 0 194.381 0 83.307 52.610.605

-la 1.1 s-a bifat NU, deoarece nu se respecta Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderii-Anexa 4.1. Solicitantul a incadrat microintreprinderea in categoria 
intreprinderilor autonome. Conform verificarii la ONRC, asociatul unic este actionar in alte doua societati, SC ROMTANK A&amp;L SERVICE SRL si SC ROMTANK SRL, 
in ambele avand 50% parti sociale. SC ANDROLIDA SRL are cod CAEN principal 9522, iar SC ROMTANK A&amp;L SERVICE SRL are acelasi cod CAEN autorizat ca si 
activitate a sediilor secundare-9522. De asemenea, codurile CAEN autorizate ca si activitati ale sediilor secundare ale celor doua societati enumerate mai sus coincid cu 
cele ale SC ROMTANK SRL. Prin urmare, cele trei societati activeaza pe aceeasi piata, acestea fiind intreprinderi legate. -S-a bifat NU la 1.2 deoarece solicitantul nu 
respecta pct. 3 din Declaratia F -la 1.1 s-a bifat NU, deoarece nu se respecta Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderii-Anexa 4.1. Solicitantul a incadrat 
microintreprinderea in categoria intreprinderilor autonome. Conform verificarii la ONRC, asociatul unic este actionar in alte doua societati, SC ROMTANK A&amp;L 
SERVICE SRL si SC ROMTANK SRL, in ambele avand 50% parti sociale. SC ANDROLIDA SRL are cod CAEN principal 9522, iar SC ROMTANK A&amp;L SERVICE 
SRL are acelasi cod CAEN autorizat ca si activitate a sediilor secundare-9522. De asemenea, codurile CAEN autorizate ca si activitati ale sediilor secundare ale celor doua 
societati enumerate mai sus coincid cu cele ale SC ROMTANK SRL. Prin urmare, cele trei societati activeaza pe aceeasi piata, acestea fiind intreprinderi legate. -S-a bifat 
NU la 1.2 deoarece solicitantul nu respecta pct. 3 din Declaratia F S-a bifat NU la EG2 deoarece Constructia a fost supradimensionata. Consideram ca nu sunt necesare in 
desfasurarea activitatii urmatoarele functiuni:sala de mese cu dotarile aferente, etajul si dotarile aferente, tinand cont ca la parter au fost prevazute birouri.EG7- Suma 
aferenta cofinantarii a fost depusa in contul societatii de Rus Dan Florin, sotul Asociatei unice, cu care aceasta este asociata in proportie de 50% in alte doua societati: SC 
ROMTANK A&amp;L SERVICE SRL si SC ROMTANK SRL. in urma verificarilor efectuate nu s-a constatat crearea de conditii artificiale -la 1.1 s-a bifat NU, deoarece nu 
se respecta Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderii-Anexa 4.1. Solicitantul a incadrat microintreprinderea in categoria intreprinderilor autonome. 
Conform verificarii la ONRC, asociatul unic este actionar in alte doua societati, SC ROMTANK A&amp;L SERVICE SRL si SC ROMTANK SRL, in ambele avand 50% parti 
sociale. SC ANDROLIDA SRL are cod CAEN principal 9522, iar SC ROMTANK A&amp;L SERVICE SRL are acelasi cod CAEN autorizat ca si activitate a sediilor 
secundare-9522. De asemenea, codurile CAEN autorizate ca si activitati ale sediilor secundare ale celor doua societati enumerate mai sus coincid cu cele ale SC 
ROMTANK SRL. Prin urmare, cele trei societati activeaza pe aceeasi piata, acestea fiind intreprinderi legate. -S-a bifat NU la 1.2 deoarece solicitantul nu respecta pct. 3 d
Declaratia F.-S-a bifat NU la EG2 deoarece Constructia a fost supradimensionata. Consideram ca nu sunt necesare in desfasurarea activitatii urmatoarele functiuni:sala de 
mese cu dotarile aferente, etajul si dotarile aferente, tinand cont ca la parter au fost prevazute birouri.
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370 312 C 01 12 7 08 00005 2012 9 19 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
TRASNEA ADRIAN

TRASNEA 
ADRIAN FLORIN BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

LUNCA CALNICULUI
- - - - - - - - - - 235.294 19.400 200.000 0 35.294 52.810.605

Proiectul nu este eligibil, s-a bifat DA la punctul 6 ”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor măsurii?” din urmatoarele motive:- spatiul in care se doreste sa se realizeze investitia provine din dezmembrarea unei cladiri in 17 spatii in care s-au 
depus pentru finantare 17 proiecte pe Masura 312 in aceeasi sesiune.-contractul de vanzare cumparare pentru cei 17 solicitanti este incheiat in aceeasi zi prin mandatar 
Trasnea Adrian Florin care are deasemenea procura speciala pentru depunerea proiectelor ,pentru realizarea vizitelor pe teren si pentru implementarea proiectelor.-
Contractul de vanzare cumparare contine privilegiul vanzatorului cu interdictie de instrainare si grevare si este depus incomplet deoarece conform incheierii notariale contine 
10 anexe care nu sunt depuse la cererea de finantare.-cele 17 proiecte depuse nu au spatiile delimitate au utilitati comune iar capacitatea acestora nu este dimensionata 
pentru toate cele 17 activitati de productie.Nu este prezentat un calcul din care sa reiasa faptul ca utilitatile respectiv putul forat ,bazinul vidanjabil si tansformatorul electric 
sunt corelate ca si capacitate cu activitatile de productie pentru care se doreste finantare.Din raportul vizitei pe teren se deduce faptul ca investitiile nu sunt independente si 
anume nu pot functiona independent avand spatii comune cum ar fi lifturile,grupuri sanitare,drumuri de acces,holuri etc-la finalizarea investitiilor aceste investitii pot 
functiona ca un tot unitar deoarece investitiile sunt complementare-Domnul Trasnea Adrian Florin este administrator in toate societatile care au depus proiecte in cadrul 
aceleiasi masuri ,respectiv 312 ;-toate societatile comerciale au acelasi sediu social respectiv sat Lunca Calnicului,comuna Prejmer,str. I.C.Frimu,judetul Brasov-extrasele 
de cont cu care solicitantii celor 17 proiecte demonstreaza cofinantarea provin de la aceeasi banca din zile diferite,iar sumele sunt aproximativ aceleasiCertificatele de 
urbanism ,avizele si notificarile sunt eliberate toate in aceeasi zile pentru toate cele 17 proiecte.In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În 
conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în 
ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili 
beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului 
financiar". In concluzie solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin).

371 312 M 01 12 7 08 00009 2012 9 20
„INFIINTARE CENTRU 

PRELUCRARE PIATRA, LA 
S.C. DALIDA STONE SRL” 

SC DALIDA 
STONE SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 220.000 0 187.000 0 33.000 52.997.605

Solicitantul nu a pezentat oferta pentru consultanta si nici nu a depus extas din baza de date. Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul propus face parte dint-un 
grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL 2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC
VIONEL PLACARI SRL; 5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO 
STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE 
SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL. 16. SC MIHALTAM PROIECT SRL; 17 SC OLTIGAB STONE SRL; 18. SC FEREZOLD COM SRL;19. SC LASFEREN 
COMINVEST SRL si20. SC DALIDA STONE SRL )care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela 
de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se 
mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii 
contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe 
teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe 
teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au 
identificat susa de energie electrica –in apopiere de limita proprietatii;Solicitantul nu proune prin proiect nici o solutie technica si financiara pentru alimentarea investitiei cu 
apa si energie electrica;5.Cele 5 proiecte( din20 poiecte) 1. SC MIHALTAM PROIECT SRL;2 SC OLTIGAB STONE SRL; 3. SC FEREZOLD COM SRL;4. SC LASFEREN 
COMINVEST SRL si 5 SC DALIDA STONE SRL au Buget indicativ,SF si oferte identice .6.Au acelasi consultant urmatoarele 5 proiecte(din cele 20 poiecte): 1. SC 
MIHALTAM PROIECT SRL;2 SC OLTIGAB STONE SRL 3. SC FEREZOLD COM SRL;4. SC LASFEREN COMINVEST SRL si 5 SC DALIDA STONE SRLCertificatele 
de urbanism si avizele obtinute pentru toate cele 20 de proiecte sunt in eliberate in aceleasi zile si cu numere consecutive.Extrasele de cont care dovedesc capacitatea de 
cofinanatre a celor 20 de proiecte sunt eliberate de aceeasi banca pentru aceeesi suma. Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul propus face parte dint-un gr
omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL 2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC 
VIONEL PLACARI SRL; 5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO 
STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE 
SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL. 16. SC MIHALTAM PROIECT SRL; 17 SC OLTIGAB STONE SRL; 18. SC FEREZOLD COM SRL;19. SC LASFEREN 
COMINVEST SRL si20. SC DALIDA STONE SRL )care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela 
de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se 
mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii 
contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe 
teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe 
teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au 
identificat susa de energie electrica –in apopiere de limita proprietatii;Solicitantul nu proune prin proiect nici o solutie technica si financiara pentru alimentarea investitiei cu 
apa si energie electrica;5.Cele 5 proiecte( din20 poiecte) 1. SC MIHALTAM PROIECT SRL;2 SC OLTIGAB STONE SRL; 3. SC FEREZOLD COM SRL;4. SC LASFEREN 
COMINVEST SRL si 5 SC DALIDA STONE SRL au Buget indicativ,SF si oferte identice .6.Au acelasi consultant urmatoarele 5 proiecte(din cele 20 poiecte): 1. SC 
MIHALTAM PROIECT SRL;2 SC OLTIGAB STONE SRL 3. SC FEREZOLD COM SRL;4. SC LASFEREN COMINVEST SRL si 5 SC DALIDA STONE SRLCertificatele 
de urbanism si avizele obtinute pentru toate cele 20 de proiecte sunt in eliberate in aceleasi zile si cu numere consecutive.Extrasele de cont care dovedesc capacitatea de 
cofinanatre a celor 20 de proiecte sunt eliberate de aceeasi banca pentru aceeesi suma. Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG2 si 
EG6 si datorita creerii conditiilor artificiale. Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG2 si EG6 si datorita creerii conditiilor artificiale.

372 312 C 01 12 7 08 00008 2012 9 20 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
TIUCA LAVINIA CRISTINA

TIUCA LAVINIA 
CRISTINA BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

LUNCA CALNICULUI
- - - - - - - - - - 235.039 19.300 199.783 0 35.256 53.197.388

S-a bifat nu la 1.1 deoarece la verificarea ONRC doamna TIUCA LAVINIA Cristina figureaaza ca persoana fizica autorizata din data de 24.10.2011. In consecinta, deoarece 
la data depunerii prezentaei cereri de finantare doamna TIUCA era inregistrata ca persoana fizica autorizata, solicitantul ar fi trebuit sa fie TIUCA LAVINIA CRISTINA 
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. S-a bifat " nu " la EG 6 deoarece din contractul de vanzare -cumparare nu rezulta dreptul de proprietate in integralitatea sa - interdictie 
de instrainare si grevare in favoarea vanzatorului. Din studiul Cererii de finantare se constata urmatoarele :- Amplasamentul proiectului este un spatiu intr-o cladire 
dezafectata unde mai sunt amplasate 16 proiecte din cadrul aceleiasi masuri si sesiune de proiecte.- Toate societatile (mai putin persoanele fizice) solicitante au ca 
administrator pe domnul Trasnea Adrian-Florin- Toti solicitantii mandateaza pe domnul Trasnea Adrian-Florin sa ii reprezinte la cumpararea spatiului unde se vor 
implementa implementa proiectele si pentru depunerea cererilor de finantare, in unele cazuri si pentru vizita pe teren a expertilor OJPDRP. - Toti solicitantii achizitioneaza 
spatiul destinat proiectului de la domnul Buica Cristian Mihail prin contract de vanzare cumparare, autentificat de notar, impreuna cu 10 anexe(care nu se ataseaza ), liber 
de sarcini insa cu interdictia de instrainare si grevare in favoarea cumparatorului.- Certificate constatatoare sunt incomplete, lipsesc paginile de unde rezulta cine este 
administrator. - Spatiile destinate proiectului au acces si utilitati communeLuand in considerare cele enumerate mai sus consideram ca s-au creat conditii artificiale( si 
fractionare) in vederea in vederea obtinerii de ajutor financiar care contravine obiectivelor masurii S-a bifat nu la 1.1 deoarece la verificarea ONRC doamna TIUCA LAVINIA 
Cristina figureaaza ca persoana fizica autorizata din data de 24.10.2011. In consecinta, deoarece la data depunerii prezentaei cereri de finantare doamna TIUCA era 
inregistrata ca persoana fizica autorizata, solicitantul ar fi trebuit sa fie TIUCA LAVINIA CRISTINA PERSOANA FIZICA AUTORIZATA. Nu se indeplineste EG6 deoarece 
din contractul de vanzare - cumparare nu rezulta dreptul de proprietate in integralitatea sa - interdictie de instrainare si grevare in favoarea vanzatorului.Din studiul Cererii de 
finantare se constata urmatoarele :- Amplasamentul proiectului este un spatiu intr-o cladire dezafectata unde mai sunt amplasate 16 proiecte din cadrul aceleiasi masuri si 
sesiune de proiecte.- Toate societatile (mai putin persoanele fizice) solicitante au ca administrator pe domnul Trasnea Adrian-Florin- Toti solicitantii mandateaza pe domnul 
Trasnea Adrian-Florin sa ii reprezinte la cumpararea spatiului unde se vor implementa proiectele si pentru depunerea cererilor de finantare, in unele cazuri si pentru vizita pe 
teren a expertilor OJPDRP. - Toti solicitantii achizitioneaza spatiul destinat proiectului de la domnul Buica Cristian Mihail prin contract de vanzare cumparare, autentificat de 
notar, impreuna cu 10 anexe(care nu se ataseaza ), liber de sarcini insa cu interdictia de instrainare si grevare in favoarea cumparatorului.- Certificatele constatatoare sunt 
incomplete, lipsesc paginile de unde rezulta cine este administrator.- Lipseste documentul 11.3- Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor - Spatiile 
destinate proiectului au acces si utilitati comune- Acelasi elaborator la toate cele 17 proiecte.Luand in considerare cele enumerate mai sus consideram ca s-au creat conditii 
artificiale( si fractionare) in vederea in vederea obtinerii de ajutor financiar care contravine obiectivelor masurii
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373 312 C 01 12 7 08 00007 2012 9 20 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
DUMITRACHE MONICA

DUMITRACHE 
MONICA BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

LUNCA CALNICULUI
- - - - - - - - - - 230.656 19.500 196.058 0 34.598 53.393.446

S-a bifat nu la punctul1.1 Care este statutul solicitantului ? deoarece solicitantul nu a atasat la cererea de finantare declaratia privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor.In urma verificarilor prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul 
RECOM online s-a gasit societatea SC Enzo Com SRL al carei asociat unic este solicitantul proiectului si anume Dumitrache Monica.Deoarece solicitantul este actionar 
majoritar in societatea SC Enzo Com SRL care desfasoara activitate pe aceeasi piata ,respectiv au acelasi Cod Caen autorizat respectiv codul 1812 conform legii 346/2004 
intreprinderile sunt legate prin persoana fizica Dumitrache Monica.In concluzie solicitantul nu a declarat corect statutul sau . S-a bifat nu la EG 6-Beneficiarul trebuie sa 
dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani deoarece contractul de vanzare cumparare contine privilegiul vanzatorului cu 
interdictie de instrainare si grevare si este depus incomplet deoarece conform incheierii notariale contine 10 anexe care nu sunt depuse la cererea de finantare. Proiectul nu 
este eligibil, s-a bifat DA la punctul 8 ”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor măsurii?” din urmatoarele motive:- spatiul in care se doreste sa se realizeze investitia provine din dezmembrarea unei cladiri in 17 spatii in care s-au depus 
pentru finantare 17 proiecte pe Masura 312 in aceeasi sesiune.-contractul de vanzare cumparare pentru cei 17 solicitanti este incheiat in aceeasi zi prin mandatar Trasnea 
Adrian Florin care are deasemenea procura speciala pentru depunerea proiectelor ,pentru realizarea vizitelor pe teren si pentru implementarea proiectelor.-Contractul de 
vanzare cumparare contine privilegiul vanzatorului cu interdictie de instrainare si grevare si este depus incomplet deoarece conform incheierii notariale contine 10 anexe 
care nu sunt depuse la cererea de finantare.-cele 17 proiecte depuse nu au spatiile delimitate au utilitati comune iar capacitatea acestora nu este dimensionata pentru toate 
cele 17 activitati de productie.Nu este prezentat un calcul din care sa reiasa faptul ca utilitatile respectiv putul forat ,bazinul vidanjabil si tansformatorul electric sunt corelate 
ca si capacitate cu activitatile de productie pentru care se doreste finantare.Investitiile nu sunt independente avand spatii comune cum ar fi lifturile,grupuri sanitare,drumuri 
de acces,holuri etc-la finalizarea investitiilor aceste investitii pot functiona ca un tot unitar deoarece investitiile sunt complementare-Domnul Trasnea Adrian Florin este 
administrator in toate societatile care au depus proiecte in cadrul aceleiasi masuri ,respectiv 312 ;-toate societatile comerciale au acelasi sediu social respectiv sat Lunca 
Calnicului,comuna Prejmer,str. I.C.Frimu,judetul Brasov-extrasele de cont cu care solicitantii celor 17 proiecte demonstreaza cofinantarea provin de la aceeasi banca din 
zile diferite,iar sumele sunt aproximativ aceleasiCertificatele de urbanism ,avizele si notificarile sunt eliberate toate in aceeasi zile pentru toate cele 17 proiecte.In Ghidul 
solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de 
sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, 
obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar". In concluzie solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin)

374 312 C 01 12 7 08 00006 2012 9 20 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
TRASNEA ELENA TRASNEA ELENA BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

LUNCA CALNICULUI
- - - - - - - - - - 235.200 19.100 199.920 0 35.280 53.593.366

NU S-A PREZENTAT DOCUMENTUL 11.3 DECLARATIE PRIVIND INCADRAREA IN CATEGORIA IMM. Prognozele economice sunt foarte sumare si nerealiste. Nu se 
indeplineste criteriul EG 2 viabilitatea investitiei. Nu se prezinta un flux tehnologic detaliat, nu se prezinta schema de montare a utilajelor- desi sunt prinse cheltuieli de 
montaj si constructii. Proiectul se afla amplasat la parterul unei cladiri unde mai sunt amplasate inca 16 proiecte.Utilitatile proiectului sunt comune cu ale celorlalti solicitan
Solicitanta a creeat conditii artificiale impreuna cu ceilalti 16 solicitanti in scopul de a depasi plafonul maxim in cadrul masurii 312. Proiectul se afla amplasat la parterul unei 
cladiri unde mai sunt amplasate inca 16 proiecte.Utilitatile proiectului sunt comune cu ale celorlalti solicitanti, iar capacitatea acestora nu este dimensionata pentru toate 
cele 17 activitati de productie.Nu este prezentat un calcul din care sa reiasa faptul ca utilitatile respectiv putul forat ,bazinul vidanjabil si tansformatorul electric sunt corelate 
ca si capacitate cu activitatile de productie pentru care se doreste finantare.Din raportul vizitei pe teren se deduce faptul ca investitiile nu sunt independente si anume nu pot 
functiona independent avand spatii comune cum ar fi lifturile,grupuri sanitare,drumuri de acces,holuri etc. Contractul de vanzare cumparare contine privilegiul vanzatorului 
cu interdictie de instrainare si grevare si este depus incomplet deoarece conform incheierii notariale contine 10 anexe care nu sunt depuse la cererea de finantare. 
Prognozele economice sunt foarte sumare si nerealiste. Nu se indeplineste criteriul EG 2 viabilitatea investitiei. Nu se prezinta un flux tehnologic detaliat, nu se prezinta 
schema de montare a utilajelor- desi sunt prinse cheltuieli de montaj si constructii. Solicitanta a creeat conditii artificiale impreuna cu ceilalti 16 solicitanti in scopul de a 
depasi plafonul maxim in cadrul masurii 312. La finalizarea investitiilor aceste investitii pot functiona ca un tot unitar deoarece investitiile sunt complementare. -Domnul 
Trasnea Adrian Florin este administrator in toate societatile care au depus proiecte in cadrul aceleiasi masuri ,respectiv 312 ;-toate societatile comerciale au acelasi sediu 
social respectiv sat Lunca Calnicului,comuna Prejmer,str. I.C.Frimu,judetul Brasov-extrasele de cont cu care solicitantii celor 17 proiecte demonstreaza cofinantarea provin 
de la aceeasi banca din zile diferite,iar sumele sunt aproximativ aceleasiCertificatele de urbanism ,avizele si notificarile sunt eliberate toate in aceeasi zile pentru toate cele 
17 proiecte.In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind 
normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea 
ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cad
măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar. In concluzie solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin financiar), iar 
proiectul este declarat neeligibil.

375 312 C 01 12 7 08 00015 2012 9 21 CONSTRUIRE SERVICE AUTO

LUPU IULIAN 
LICINIU 

ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ

BRASOV
Comuna/Oras 

VISTEA Sat VISTEA 
DE SUS

- - - - - - - - - - 285.543 40.000 199.880 0 85.663 53.793.246

Pucntul 1.1 s-a bifat NU deoarece declaratia privind in cadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea. Intreprinderea a fost declarata autonoma, 
insa in urma verificarii RECOM s-a constatat ca titularul Intreprinderii Individuale, mai aste asociat majoritar si in cadrul SC LICINIU SRL si SC TOTAL CONSTRUCT 
&amp; TRANSPORT SRL societati care au autorizate conform CAEN 7022, 4511,4519, activitati care sunt autorizate si in cadrul solicitantului. Astfel cele 3 entitati sunt 
legate, activand pe aceeasi piata/piete adiacente;Punctul 1.2 s-a bifat NU deoarece nu se respecta punctul 3 din Declaratia F; EG2 - nu se demonstreaza viabilitatea 
investitiei. Astfel, in sectiunea economica au fost prevazute venituri si cheltuieli din productia de afine, insa la simularea fara aceste venituri si cheltuieli, indicatorii econom
ai investitiei nu se mai incadreaza in limitele minime/maxime;EG6 - s-a bifat NU deoarece in Extrasul CF este mentionata constituirea unei ipoteci in favoarea CEC BANK si 
FGCR-IFN , care mentioneaza interdictia de Instrainare, grevare, constructie, amenajare, etc. In adresa atasatam emisa de CEC BANK sucursala Sibiu, se mentioneaza 
acordul bancii privind realizarea investitiei , insa cu mentinerea interdictiei de instrainare si grevare, si nu este prezentat Extras CF in acest sens. nu se demonstreaza 
viabilitatea investitiei. Astfel, in sectiunea economica au fost prevazute venituri si cheltuieli din productia de afine, insa la simularea fara veniturile si cheltuielile aferente 
acestei activitati, indicatorii economici ai investitiei nu se mai incadreaza in limitele minime/maxime; Consultantul mai are proiecte in comuna Vistea, insa nu se constata 
crearea de conditii artificiale; Proiectul este neeligibil deoarece nu respecta eligibilitatea solicitantului, Punctul 3 din Declaratia F, Viabilitatea investitiei si EG6.Declaratia 
privind in cadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea. Intreprinderea a fost declarata autonoma, insa in urma verificarii RECOM s-a constatat 
ca titularul Intreprinderii Individuale, mai aste asociat majoritar si in cadrul SC LICINIU SRL si SC TOTAL CONSTRUCT &amp; TRANSPORT SRL societati care au 
autorizate conform CAEN 7022, 4511,4519, activitati care sunt autorizate si in cadrul solicitantului. Astfel cele 3 entitati sunt legate, activand pe aceeasi piata/piete 
adiacente;Nu se demonstreaza viabilitatea investitiei. Astfel, in sectiunea economica au fost prevazute venituri si cheltuieli din productia de afine, insa la simularea fara 
aceste venituri si cheltuieli, indicatorii economici ai investitiei nu se mai incadreaza in limitele minime/maxime;In Extrasul CF este mentionata constituirea unei ipoteci in 
favoarea CEC BANK si FGCR-IFN , care mentioneaza interdictia de Instrainare, grevare, constructie, amenajare, etc. In adresa atasatam emisa de CEC BANK sucursala 
Sibiu, se mentioneaza acordul bancii privind realizarea investitiei , insa cu mentinerea interdictiei de instrainare si grevare, si nu este prezentat Extras CF in acest sens.
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376 312 C 01 12 7 08 00014 2012 9 21 ACHIZITIE UTILAJE LA SC 
SEGOLEN NEO SRL

SC SEGOLEN 
NEO SRL BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

LUNCA CALNICULUI
- - - - - - - - - - 234.918 39.800 199.680 0 35.238 53.992.926

Nu se indeplineste criteriul EG 2 viabilitatea investitiei. In tabelul cu cheltuieli pentru materii prime si materiale figureaza doar cherestea de 5 cm, lipsesc cheltuieli pentru 
achizitionare feronerie- cuie, scoabe, piroane, coltari etc si dulapi de lemn sau lemn brut.Nu se prezinta un flux tehnologic detaliat, nu se prezinta schema de montare a 
utilajelor- desi sunt prinse cheltuieli de montaj si constructii. Prognozele economice sunt foarte sumare si nerealiste. s-a bifat nu la EG6 deoarece Contractul de vanzare 
cumparare contine privilegiul vanzatorului cu interdictie de instrainare si grevare si este depus incomplet deoarece conform incheierii notariale contine 10 anexe care nu s
depuse la cererea de finantare. Proiectul se afla amplasat la parterul unei cladiri unde mai sunt amplasate inca 16 proiecte. Majoritatea acestor proiecte il au ca 
administrator in firma pe domnul Trăsnea Adrian-Florin. Utilitatile proiectului sunt comune cu ale celorlalti solicitanti. Doamna Otves Veronica imputerniceste prin procura p
domnul Trasnea Adrian Florin pentru depunerea documentelor aferente cererii de finantare la OJPDRP. Domnul Trasnea Adrian Florin este imputernicit in aceeasi cauza si 
pentru celelalte proiecte. Beneficiarul a creeat conditii artificiale impreuna cu ceilalti 16 solicitanti in scopul de a depasi plafonul maxim in cadrul masurii 312. Proiectul nu 
este eligibil, s-a bifat DA la punctul 6 ”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor măsurii?” din urmatoarele motive:- spatiul in care se doreste sa se realizeze investitia provine din dezmembrarea unei cladiri in 17 spatii in care s-au depus 
pentru finantare 17 proiecte pe Masura 312 in aceeasi sesiune.-contractul de vanzare cumparare pentru cei 17 solicitanti este incheiat in aceeasi zi prin mandatar Trasnea 
Adrian Florin care are deasemenea procura speciala pentru depunerea proiectelor ,pentru realizarea vizitelor pe teren si pentru implementarea proiectelor.-Contractul de 
vanzare cumparare contine privilegiul vanzatorului cu interdictie de instrainare si grevare si este depus incomplet deoarece conform incheierii notariale contine 10 anexe 
care nu sunt depuse la cererea de finantare.-cele 17 proiecte depuse nu au spatiile delimitate au utilitati comune iar capacitatea acestora nu este dimensionata pentru toate 
cele 17 activitati de productie.Nu este prezentat un calcul din care sa reiasa faptul ca utilitatile respectiv putul forat ,bazinul vidanjabil si tansformatorul electric sunt corelate 
ca si capacitate cu activitatile de productie pentru care se doreste finantare.Din raportul vizitei pe teren se deduce faptul ca investitiile nu sunt independente si anume nu pot 
functiona independent avand spatii comune cum ar fi lifturile,grupuri sanitare,drumuri de acces,holuri etc-la finalizarea investitiilor aceste investitii pot functiona ca un tot 
unitar deoarece investitiile sunt complementare-Domnul Trasnea Adrian Florin este administrator in toate societatile care au depus proiecte in cadrul aceleiasi masuri 
,respectiv 312 ;-toate societatile comerciale au acelasi sediu social respectiv sat Lunca Calnicului,comuna Prejmer,str. I.C.Frimu,judetul Brasov-extrasele de cont cu care 
solicitantii celor 17 proiecte demonstreaza cofinantarea provin de la aceeasi banca din zile diferite,iar sumele sunt aproximativ aceleasiCertificatele de urbanism ,avizele si 
notificarile sunt eliberate toate in aceeasi zile pentru toate cele 17 proiecte.In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 
4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în 
aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod 
artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar". In concluzie solicitantul a 
creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin Proiectul nu este eligibil, s-a bifat DA la punctul 6 ”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia 
de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?” din urmatoarele motive:- spatiul in care se doreste sa se realizeze investitia provine din 
dezmembrarea unei cladiri in 17 spatii in care s-au depus pentru finantare 17 proiecte pe Masura 312 in aceeasi sesiune.-contractul de vanzare cumparare pentru cei 17 
solicitanti este incheiat in aceeasi zi prin mandatar Trasnea Adrian Florin care are deasemenea procura speciala pentru depunerea proiectelor ,pentru realizarea vizitelor pe 
teren si pentru implementarea proiectelor.-Contractul de vanzare cumparare contine privilegiul vanzatorului cu interdictie de instrainare si grevare si este depus incomplet 
deoarece conform incheierii notariale contine 10 anexe care nu sunt depuse la cererea de finantare.-cele 17 proiecte depuse nu au spatiile delimitate au utilitati comune iar 
capacitatea acestora nu este dimensionata pentru toate cele 17 activitati de productie.Nu este prezentat un calcul din care sa reiasa faptul ca utilitatile respectiv putul forat 
,bazinul vidanjabil si tansformatorul electric sunt corelate ca si capacitate cu activitatile de productie pentru care se doreste finantare.Din raportul vizitei pe teren se deduce 
faptul ca investitiile nu sunt independente si anume nu pot functiona independent avand spatii comune cum ar fi lifturile,grupuri sanitare,drumuri de acces,holuri etc-la 
finalizarea investitiilor aceste investitii pot functiona ca un tot unitar deoarece investitiile sunt complementare-Domnul Trasnea Adrian Florin este administrator in toate 
societatile care au depus proiecte in cadrul aceleiasi masuri ,respectiv 312 ;-toate societatile comerciale au acelasi sediu social respectiv sat Lunca Calnicului,comuna 
Prejmer,str. I.C.Frimu,judetul Brasov-extrasele de cont cu care solicitantii celor 17 proiecte demonstreaza cofinantarea provin de la aceeasi banca din zile diferite,iar sumele 
sunt aproximativ aceleasiCertificatele de urbanism ,avizele si notificarile sunt eliberate toate in aceeasi zile pentru toate cele 17 proiecte.In Ghidul solicitantului pe Masura 
312 este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltar

377 312 M 01 12 7 08 00021 2012 9 24
„INFIINTARE CENTRU 

PRELUCRARE PIATRA, LA 
S.C. FEREZOLD COM SRL” 

SC FEREZOLD 
COM SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 220.000 0 187.000 0 33.000 54.179.926

S-a bifat nu la punctul EG2 deoarece estimarea veniturilor ce vor fi realizate de societate odata cu implementarea investitiei sunt nerealiste datorita faptului ca in aceeasi 
locatie respectiv localitatea Vulcan sunt depuse 20 de proiecte cu acelasi obiect de activitate .In cadrul capitolului 2.5 unde sunt prezentate piata de aprovizionare,piata de 
desfacere si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor obtinute prin implementarea proiectului sunt aceiasi clienti pentru toate cele 20 de 
proiecteEG6=lotul de 475m (lot 18) aferent investitiei popuse este cumparat de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si s
mentioneza in ExtrasCF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de 
vanzae –cumparare; Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de 
depunere 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL 2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL; 5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC 
DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT 
SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL. 16. SC MIHALTAM PROIECT SRL; 17 
SC OLTIGAB STONE SRL; 18. SC FEREZOLD COM SRL;19. SC LASFEREN COMINVEST SRL si20. SC DALIDA STONE SRL )care au acelasi domeniu de activitate, 
cod CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi 
vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la 
achitarea terenului care are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi 
propuse ca amplasament (pentru proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o 
solutie technica si financiara pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona 
amplasamentului exista retea de apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de energie electrica –in apopiere de limita proprietatii;Solicitantul nu 
proune prin proiect nici o solutie technica si financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;5.Cele 5 proiecte( din20 poiecte) 1. SC MIHALTAM 
PROIECT SRL;2 SC OLTIGAB STONE SRL; 3. SC FEREZOLD COM SRL;4. SC LASFEREN COMINVEST SRL si 5 SC DALIDA STONE SRL au Buget indicativ,SF si 
oferte identice .6.Au acelasi consultant urmatoarele 5 proiecte(din cele 20 poiecte): 1. SC MIHALTAM PROIECT SRL;2 SC OLTIGAB STONE SRL 3. SC FEREZOLD 
COM SRL;4. SC LASFEREN COMINVEST SRL si 5 SC DALIDA STONE SRLCertificatele de urbanism si avizele obtinute pentru toate cele 20 de proiecte sunt in eliberat
in aceleasi zile si cu numere consecutive.Extrasele de cont care dovedesc capacitatea de cofinanatre a celor 20 de proiecte sunt eliberate de aceeasi banca pentru aceeesi 
suma. Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG2 si EG6 si datorita creerii conditiilor artificiale.

378 312 M 01 12 7 08 00018 2012 9 24
„INFIINTARE CENTRU 

PRELUCRARE PIATRA, LA 
S.C. OLTIGAB STONE SRL” 

SC OLTIGAB 
STONE SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 220.000 0 187.000 0 33.000 54.366.926

S-a bifat nu la punctul EG2 deoarece estimarea veniturilor ce vor fi realizate de societate odata cu implementarea investitiei sunt nerealiste datorita faptului ca in aceeasi 
locatie respectiv localitatea Vulcan sunt depuse 20 de proiecte cu acelasi obiect de activitate .In cadrul capitolului 2.5 unde sunt prezentate piata de aprovizionare,piata de 
desfacere si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor obtinute prin implementarea proiectului sunt aceiasi clienti pentru toate cele 20 de 
proiecteEG6=lotul de 475m (lot 17) aferent investitiei popuse este cumparat de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si s
mentioneza in ExtrasCF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de 
vanzae –cumparare; Solicitantul nu a pezentat oferta pentru consultanta si nici nu a depus extas din baza de date. Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul 
propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL 2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC 
MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL; 5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI 
INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC 
FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL. 16. SC MIHALTAM PROIECT SRL; 17 SC OLTIGAB STONE SRL; 18. SC FEREZOLD COM SRL;19. SC 
LASFEREN COMINVEST SRL si20. SC DALIDA STONE SRL )care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare 
cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA 
DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen pana in decembie 2013, sub conditia 
anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru proiectele depuse), deoaece la momentul 
vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia 
vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de apa.De asemenea tot la vizita pe teren 
expertii au identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune-la cca 80 m de limita proprietatii;Solicitantul nu proune prin proiect nici o solutie technical si 
financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;5.Cele 5 proiecte( din20 poiecte) 1. SC MIHALTAM PROIECT SRL;2 SC OLTIGAB STONE SRL; 3. SC 
FEREZOLD COM SRL;4. SC LASFEREN COMINVEST SRL si 5 SC DALIDA STONE SRL au Buget indicativ,SF si oferte identice .6.Au acelasi consultant urmatoarele 5 
proiecte(din cele 20 poiecte): 1. SC MIHALTAM PROIECT SRL;2 SC OLTIGAB STONE SRL 3. SC FEREZOLD COM SRL;4. SC LASFEREN COMINVEST SRL si 5 SC 
DALIDA STONE SRLCertificatele de urbanism si avizele obtinute pentru toate cele 20 de proiecte sunt in eliberate in aceleasi zile si cu numere consecutive.Extrasele de 
cont care dovedesc capacitatea de cofinanatre a celor 20 de proiecte sunt eliberate de aceeasi banca pentru aceeesi suma. Proiectul este neeligibil deoarece nu 
indeplineste criteriile de eligibilitate EG2 si EG6 si datorita creerii conditiilor artificiale.
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379 312 C 01 12 7 08 00020 2012 9 24 ACHIZITIE UTILAJE LA SC 
MAGUARY SRL

SC MAGUARY  
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

LUNCA CALNICULUI
- - - - - - - - - - 234.310 20.500 199.163 0 35.147 54.566.089

S-a bifat nu la EG6 – Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 aniContractul de vanzare cumparare 
contine privilegiul vanzatorului cu interdictie de instrainare si grevare si este depus incomplet deoarece conform incheierii notariale contine 10 anexe care nu sunt depuse la 
cererea de finantare. Proiectul nu este eligibil, s-a bifat DA la punctul 6 ”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel 
avantaj care contravine obiectivelor măsurii?” din urmatoarele motive:- spatiul in care se doreste sa se realizeze investitia provine din dezmembrarea unei cladiri in 17 spatii 
in care s-au depus pentru finantare 17 proiecte pe Masura 312 in aceeasi sesiune.-contractul de vanzare cumparare pentru cei 17 solicitanti este incheiat in aceeasi zi prin 
mandatar Trasnea Adrian Florin care are deasemenea procura speciala pentru depunerea proiectelor ,pentru realizarea vizitelor pe teren si pentru implementarea proiecte
Contractul de vanzare cumparare contine privilegiul vanzatorului cu interdictie de instrainare si grevare si este depus incomplet deoarece conform incheierii notariale contine 
10 anexe care nu sunt depuse la cererea de finantare.-cele 17 proiecte depuse nu au spatiile delimitate au utilitati comune iar capacitatea acestora nu este dimensionata 
pentru toate cele 17 activitati de productie.Nu este prezentat un calcul din care sa reiasa faptul ca utilitatile respectiv putul forat ,bazinul vidanjabil si tansformatorul electric 
sunt corelate ca si capacitate cu activitatile de productie pentru care se doreste finantare.Din raportul vizitei pe teren se deduce faptul ca investitiile nu sunt independente si 
anume nu pot functiona independent avand spatii comune cum ar fi lifturile,grupuri sanitare,drumuri de acces,holuri etc-la finalizarea investitiilor aceste investitii pot 
functiona ca un tot unitar deoarece investitiile sunt complementare-Domnul Trasnea Adrian Florin este administrator in toate societatile care au depus proiecte in cadrul 
aceleiasi masuri ,respectiv 312 ;-toate societatile comerciale au acelasi sediu social respectiv sat Lunca Calnicului,comuna Prejmer,str. I.C.Frimu,judetul Brasov-extrasele 
de cont cu care solicitantii celor 17 proiecte demonstreaza cofinantarea provin de la aceeasi banca din zile diferite,iar sumele sunt aproximativ aceleasiCertificatele de 
urbanism ,avizele si notificarile sunt eliberate toate in aceeasi zile pentru toate cele 17 proiecte.In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În 
conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în 
ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili 
beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului 
financiar". In concluzie solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin S-a bifat nu la EG6 si punctul 6

380 312 M 01 12 7 08 00019 2012 9 24

„INFIINTARE CENTRU 
PRELUCRARE PIATRA, LA 

S.C. LASFEREN COMINVEST 
SRL” 

SC LASFEREN 
COMINVEST SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 220.000 0 187.000 0 33.000 54.753.089

S-a bifat nu la punctul EG2 deoarece estimarea veniturilor ce vor fi realizate de societate odata cu implementarea investitiei sunt nerealiste datorita faptului ca in aceeasi 
locatie respectiv localitatea Vulcan sunt depuse 20 de proiecte cu acelasi obiect de activitate .In cadrul capitolului 2.5 unde sunt prezentate piata de aprovizionare,piata de 
desfacere si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor obtinute prin implementarea proiectului sunt aceiasi clienti pentru toate cele 20 de 
proiecteEG6=lotul de 475m (lot 19) aferent investitiei popuse este cumparat de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si s
mentioneza in ExtrasCF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de 
vanzae –cumparare; Solicitantul nu a pezentat oferta pentru consultanta si nici nu a depus extas din baza de date. Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul 
propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL 2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC 
MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL; 5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI 
INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC 
FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL. 16. SC MIHALTAM PROIECT SRL; 17 SC OLTIGAB STONE SRL; 18. SC FEREZOLD COM SRL;19. SC 
LASFEREN COMINVEST SRL si20. SC DALIDA STONE SRL )care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare 
cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA 
DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen pana in decembie 2013, sub conditia 
anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru proiectele depuse), deoaece la momentul 
vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia 
vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de apa.De asemenea tot la vizita pe teren 
expertii au identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune-la cca 80 m de limita proprietatii;Solicitantul nu proune prin proiect nici o solutie technical si 
financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;5.Cele 5 proiecte( din20 poiecte) 1. SC MIHALTAM PROIECT SRL;2 SC OLTIGAB STONE SRL; 3. SC 
FEREZOLD COM SRL;4. SC LASFEREN COMINVEST SRL si 5 SC DALIDA STONE SRL au Buget indicativ,SF si oferte identice .6.Au acelasi consultant urmatoarele 5 
proiecte(din cele 20 poiecte): 1. SC MIHALTAM PROIECT SRL;2 SC OLTIGAB STONE SRL 3. SC FEREZOLD COM SRL;4. SC LASFEREN COMINVEST SRL si 5 SC 
DALIDA STONE SRLCertificatele de urbanism si avizele obtinute pentru toate cele 20 de proiecte sunt in eliberate in aceleasi zile si cu numere consecutive.Extrasele de 
cont care dovedesc capacitatea de cofinanatre a celor 20 de proiecte sunt eliberate de aceeasi banca pentru aceeesi suma. Proiectul este neeligibil deoarece nu 
indeplineste criteriile de eligibilitate EG2 si EG6 si datorita creerii conditiilor artificiale.

381 312 M 01 12 7 08 00017 2012 9 24

ACHIZITIE UTILAJE LUCRARI 
DE PREGATIRE A TERENULUI 
PENTRU LUCRARI SPECIALE 

DE CONSTRUCTII

S.C. BAP 
EXCAVATII S.R.L. BRASOV

Comuna/Oras 
HALCHIU Sat 

HALCHIU
- - - - - - - - - - 209.768 0 146.837 0 62.931 54.899.926

La poz. 1.1 s-a bifat NU deoarece:- PUIU DANIELA IOANA asociat unic in S.C. BAP EXCAVATII S.R.L. se regaseste ca asociat cu 50% la SC ESTETIC SYSTEMS SRL 
(cod CAEN secundar 4312)iar in &lt;Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor&gt; a bifat ca este intreprindere autonoma .La poz. 1.6 s-a 
bifat NU deoarece utilajele/echipamentele prevazute in proiect se vor folosi si pentru executarea de diverse lucrari necesare construirii de drumuri, sosele, autostrazi, cai 
ferate (conf. M.J)care nu se incadreaza in codurile CAEN finantate pe M312. La poz. 1.1 s-a bifat NU deoarece:- PUIU DANIELA IOANA asociat unic in S.C. BAP 
EXCAVATII S.R.L. se regaseste ca asociat cu 50% la SC ESTETIC SYSTEMS SRL (cod CAEN secundar 4312)iar in &lt;Declaratia privind incadrarea intreprinderii in 
categoria microintreprinderilor&gt; a bifat ca este intreprindere autonoma .La poz. 1.6 s-a bifat NU deoarece utilajele/echipamentele prevazute in proiect se vor folosi si 
pentru executarea de diverse lucrari de drumuri, sosele, autostrazi, cai ferate care nu se incadreaza in codurile CAEN finantate pe M312. La poz. 1.1 s-a bifat NU deoarece:- 
PUIU DANIELA IOANA asociat unic in S.C. BAP EXCAVATII S.R.L. se regaseste ca asociat cu 50% la SC ESTETIC SYSTEMS SRL (cod CAEN secundar 4312)iar in 
&lt;Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor&gt; a bifat ca este intreprindere autonoma .La poz. 1.6 s-a bifat NU deoarece 
utilajele/echipamentele prevazute in proiect se vor folosi si pentru executarea de diverse lucrari de drumuri, sosele, autostrazi, cai ferate care nu se incadreaza in codurile 
CAEN finantate pe M312.

382 312 C 01 12 7 08 00033 2012 9 25
INFIINTARE CENTRU 

PRELUCRARE PIATRA , LA SC 
LUCIOV MENTOR  SRL

SC LUCIOV 
MENTOR SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 220.000 8.000 187.000 0 33.000 55.086.926

S-a bifat nu la punctul EG2 deoarece estimarea veniturilor ce vor fi realizate de societate odata cu implementarea investitiei sunt nerealiste datorita faptului ca in aceeasi 
locatie respectiv localitatea Vulcan sunt depuse 20 de proiecte cu acelasi obiect de activitate .In cadrul capitolului 2.5 unde sunt prezentate piata de aprovizionare,piata de 
desfacere si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor obtinute prin implementarea proiectului sunt aceiasi clienti pentru toate cele 20 de 
proiecteEG6=lotul de 475m (lot 8) aferent investitiei popuse este cumparat de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se 
mentioneza in ExtrasCF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de 
vanzae –cumparare; Solicitantul nu a pezentat oferta pentru consultanta si nici nu a depus extas din baza de date. Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul 
propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea 
,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA 
VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen 
pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru 
proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara 
pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de 
apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune- la cca 80m de limita proprietatii;Solicitantul nu proune prin 
proiect nici o solutie technical si financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;5.Cele 15 proiecte( din20 poiecte) 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC 
CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV 
MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC 
PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL. au Buget indicativ,SF si oferte identice .6.Au acelasi consultant urmatoarele 15 
proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT 
ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC 
DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL.Certificatele de 
urbanism si avizele obtinute pentru toate cele 20 de proiecte sunt in eliberate in aceleasi zile si cu numere consecutive.Extrasele de cont care dovedesc capacitatea de 
cofinanatre a celor 20 de proiecte sunt eliberate de aceeasi banca pentru aceeesi suma. Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG2 si 
EG6 si datorita creerii conditiilor artificiale.
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383 312 C 01 12 7 08 00038 2012 9 25
INFIINTARE CENTRU 

PRELUCRARE PIATRA, LA SC 
DUMIPOP COMORE SRL

SC DUMIPOP 
COMORE SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 220.000 8.000 187.000 0 33.000 55.273.926

S-a bifat nu la punctul EG2 deoarece estimarea veniturilor ce vor fi realizate de societate odata cu implementarea investitiei sunt nerealiste datorita faptului ca in aceeasi 
locatie respectiv localitatea Vulcan sunt depuse 20 de proiecte cu acelasi obiect de activitate .In cadrul capitolului 2.5 unde sunt prezentate piata de aprovizionare,piata de 
desfacere si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor obtinute prin implementarea proiectului sunt aceiasi clienti pentru toate cele 20 de 
proiecteEG6=lotul de 475m (lot7) aferent investitiei popuse este cumparat de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se 
mentioneza in ExtrasCF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de 
vanzae –cumparare; Solicitantul nu a pezentat oferta pentru consultanta si nici nu a depus extas din baza de date. Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul 
propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea 
,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA 
VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen 
pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru 
proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara 
pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de 
apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune- in apropierede limita proprietatii;Solicitantul nu proune prin 
proiect nici o solutie technical si financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;5.Cele 15 proiecte( din20 poiecte) 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC 
CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV 
MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC 
PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL. au Buget indicativ,SF si oferte identice .6.Au acelasi consultant urmatoarele 15 
proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT 
ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC 
DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL.Certificatele de 
urbanism si avizele obtinute pentru toate cele 20 de proiecte sunt in eliberate in aceleasi zile si cu numere consecutive.Extrasele de cont care dovedesc capacitatea de 
cofinanatre a celor 20 de proiecte sunt eliberate de aceeasi banca pentru aceeesi suma. Poiectul este neeligibil deoaece:Solicitantul a creat conditii atificiale 
,astfel:1.proiectul propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 
2370 ”taierea ,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si 
anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului 
care are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca 
amplasament (pentru proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie 
technica si financiara pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona 
amplasamentului exista retea de apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune- in apropierede limita 
proprietatii;Solicitantul nu proune prin proiect nici o solutie technical si financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;5.Cele 15 proiecte( din20 poiecte) 
1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP 
COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC 
BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL. au Buget indicativ,SF si oferte identice .6.Au acelasi 
consultant urmatoarele 15 proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI 
SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC 
ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE 
TRUST SRL.Certificatele de urbanism si avizele obtinute pentru toate cele 20 de proiecte sunt in eliberate in aceleasi zile si cu numere consecutive.Extrasele de cont care 
dovedesc capacitatea de cofinanatre a celor 20 de proiecte sunt eliberate de aceeasi banca pentru aceeesi suma.S-a bifat nu la punctul EG2 deoarece estimarea veniturilor 
ce vor fi realizate de societate odata cu implementarea investitiei sunt nerealiste datorita faptului ca in aceeasi locatie respectiv localitatea Vulcan sunt depuse 20 de proie

384 312 M 01 12 7 08 00036 2012 9 25

„INFIINTARE CENTRU 
PRELUCRARE PIATRA, LA 
S.C. MIHALTAM PROIECT 

SRL” 

SC MIHALTAM 
PROIECT SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 220.000 0 187.000 0 33.000 55.460.926

S-a bifat nu la punctul EG2 deoarece estimarea veniturilor ce vor fi realizate de societate odata cu implementarea investitiei sunt nerealiste datorita faptului ca in aceeasi 
locatie respectiv localitatea Vulcan sunt depuse 20 de proiecte cu acelasi obiect de activitate .In cadrul capitolului 2.5 unde sunt prezentate piata de aprovizionare,piata de 
desfacere si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor obtinute prin implementarea proiectului sunt aceiasi clienti pentru toate cele 20 de 
proiecteEG6=lotul de 475m (lot 16) aferent investitiei popuse este cumparat de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si s
mentioneza in ExtrasCF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de 
vanzae –cumparare; Solicitantul nu a pezentat oferta pentru consultanta si nici nu a depus extas din baza de date. Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul 
propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL 2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC 
MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL; 5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI 
INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC 
FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL. 16. SC MIHALTAM PROIECT SRL; 17 SC OLTIGAB STONE SRL; 18. SC FEREZOLD COM SRL;19. SC 
LASFEREN COMINVEST SRL si20. SC DALIDA STONE SRL )care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare 
cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA 
DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen pana in decembie 2013, sub conditia 
anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru proiectele depuse), deoaece la momentul 
vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia 
vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de apa.De asemenea tot la vizita pe teren 
expertii au identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune-la cca 50 m de limita proprietatii;Solicitantul nu proune prin proiect nici o solutie technical si 
financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;5.Cele 5 proiecte( din20 poiecte) 1. SC MIHALTAM PROIECT SRL;2 SC OLTIGAB STONE SRL; 3. SC 
FEREZOLD COM SRL;4. SC LASFEREN COMINVEST SRL si 5 SC DALIDA STONE SRL au Buget indicativ,SF si oferte identice .6.Au acelasi consultant urmatoarele 5 
proiecte(din cele 20 poiecte): 1. SC MIHALTAM PROIECT SRL;2 SC OLTIGAB STONE SRL 3. SC FEREZOLD COM SRL;4. SC LASFEREN COMINVEST SRL si 5 SC 
DALIDA STONE SRLCertificatele de urbanism si avizele obtinute pentru toate cele 20 de proiecte sunt in eliberate in aceleasi zile si cu numere consecutive.Extrasele de 
cont care dovedesc capacitatea de cofinanatre a celor 20 de proiecte sunt eliberate de aceeasi banca pentru aceeesi suma. Proiectul este neeligibil deoarece nu 
indeplineste criteriile de eligibilitate EG2 si EG6 si datorita creerii conditiilor artificiale.

385 312 C 01 12 7 08 00034 2012 9 25
INFIINTARE CENTRU 

PRELUCRARE PIATRA, LA SC 
CURELI INVEST SRL

SC CURELI 
INVEST SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 220.000 8.000 187.000 0 33.000 55.647.926

S-a bifat nu la punctul EG2 deoarece estimarea veniturilor ce vor fi realizate de societate odata cu implementarea investitiei sunt nerealiste datorita faptului ca in aceeasi 
locatie respectiv localitatea Vulcan sunt depuse 20 de proiecte cu acelasi obiect de activitate .In cadrul capitolului 2.5 unde sunt prezentate piata de aprovizionare,piata de 
desfacere si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor obtinute prin implementarea proiectului sunt aceiasi clienti pentru toate cele 20 de 
proiecteEG6=lotul de 475m (lot9) aferent investitiei popuse este cumparat de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se 
mentioneza in ExtrasCF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de 
vanzae –cumparare; Solicitantul nu a pezentat oferta pentru consultanta si nici nu a depus extas din baza de date. Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul 
propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea 
,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA 
VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen 
pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru 
proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara 
pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de 
apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune-la 100m de limita proprietatii;Solicitantul nu proune prin 
proiect nici o solutie technical si financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;5.Cele 15 proiecte( din20 poiecte) 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC 
CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV 
MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC 
PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL. au Buget indicativ,SF si oferte identice .6.Au acelasi consultant urmatoarele 15 
proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT 
ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC 
DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL.Certificatele de 
urbanism si avizele obtinute pentru toate cele 20 de proiecte sunt in eliberate in aceleasi zile si cu numere consecutive.Extrasele de cont care dovedesc capacitatea de 
cofinanatre a celor 20 de proiecte sunt eliberate de aceeasi banca pentru aceeesi suma. Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG2 si 
EG6 si datorita creerii conditiilor artificiale.
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386 312 C 01 12 7 08 00037 2012 9 25
INFIINTARE CENTRU 

PRELUCRARE PIATRA, LA SC 
CONSTANT ROQUE SRL

SC CONSTANT 
ROQUE SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 220.000 8.000 187.000 0 33.000 55.834.926

Referitorla EG 6 ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” s-a bifat NU deoarece lotul (lot 6) de 
475m aferent investitiei propuse este cumparat de la acelasi vanzator de la care au cumparat alti 20 de solicitanti care au depus proiecte pe masura 312 in aceiasi sesiune 
de depunere si pe acelasi cod CAEN CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisarea pietrei” (si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, iar in Extras 
CF se mentioneza interdictia de instrainare, grevare si inchiriere iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzare 
–cumparare); Referitor EG2 proiectul nu este viabil, nu exista drum de acces la investitie, alimentare cu apa si nici nu sunt prevazute investitii/solutii in SF pentru rezolvarea 
acestor probleme, de asemenea proiectul se invecineaza cu inca 19 loturi aproximativ identice pe toate aceste loturi s-au depus proiecte identice pe aceasta masura pe 
acelasi tip de activitate (acelasi cod CAEN)Referitorla EG 6 ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 
10 ani” s-a bifat NU deoarece lotul (lot 6) de 475m aferent investitiei propuse este cumparat de la acelasi vanzator de la care au cumparat alti 20 de solicitanti care au depus 
proiecte pe masura 312 in aceiasi sesiune de depunere si pe acelasi cod CAEN CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisarea pietrei” (si anume BOLDEA VIRGIL-
ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, iar in Extras CF se mentioneza interdictia de instrainare, grevare si inchiriere iar achitarea terenului are termen pana in decembie 
2013, sub conditia anularii contractului de vanzare –cumparare); solicitantul nu a depus oferta pentru consultanta si nici extras din baza de date Solicitantul a creat conditii 
atificiale ,astfel:1.proiectul propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod 
CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanza
si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea 
terenului care are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca 
amplasament (pentru proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie 
technica si financiara pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona 
amplasamentului exista retea de apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune- la cca 20m;60m de limita 
proprietatii;Solicitantul nu proune prin proiect nici o solutie technical si financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;5.Cele 15 poiecte( din lotul de 
20poiecte) si anume1.SC L.N. PRELUCRARI SRL 2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE 
SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL 
PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL au Buget indicativ,SF si 
oferte identice .6.Au acelasi consultant urmatoarele 15 proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII 
SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC 
LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE 
SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL. Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi 
sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi 
aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ 
interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae 
–cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul 
amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu 
au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de 
energie electrica –o linie de medie tensiune- la cca 20m;60m de limita proprietatii;Solicitantul nu proune prin proiect nici o solutie technical si financiara pentru alimentarea 
investitiei cu apa si energie electrica;5.Cele 15 poiecte( din lotul de 20poiecte) si anume1.SC L.N. PRELUCRARI SRL 2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII 
SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC 
LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE 
SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL au Buget indicativ,SF si oferte identice .6.Au acelasi consultant urmatoarele 15 proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI 
SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC 
LUCIOV MENTOR SRL;8 SC CURELI INVEST SRL;9 SC LEO STONE SRL;10 SC ROQUE LINE SRL; 11 SC DUMITEL PROIECT SRL; 12 SC BIBI STONE’S

387 312 C 01 12 7 08 00035 2012 9 25
INFIINTARE CENTRU 

PRELUCRARE PIATRA, LA SC 
FILDAN MONTAJE SRL

SC FILDAN 
MONTAJE SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 220.000 8.000 187.000 0 33.000 56.021.926

Referitorla EG 6 ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” s-a bifat NU deoarece lotul (lot 15) de 
475m aferent investitiei propuse este cumparat de la acelasi vanzator de la care au cumparat alti 20 de solicitanti care au depus proiecte pe masura 312 in aceiasi sesiune 
de depunere si pe acelasi cod CAEN CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisarea pietrei” (si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, iar in Extras 
CF se mentioneza interdictia de instrainare, grevare si inchiriere iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzare 
–cumparare); Referitor EG2 proiectul nu este viabil, nu exista drum de acces la investitie, alimentare cu apa si nici nu sunt prevazute investitii/solutii in SF pentru rezolvarea 
acestor probleme, de asemenea proiectul se invecineaza cu inca 19 loturi aproximativ identice pe toate aceste loturi s-au depus proiecte identice pe aceasta masura pe 
acelasi tip de activitate (acelasi cod CAEN)Referitorla EG 6 ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 
10 ani” s-a bifat NU deoarece lotul de 475m aferent investitiei propuse este cumparat de la acelasi vanzator de la care au cumparat alti 20 de solicitanti care au depus 
proiecte pe masura 312 in aceiasi sesiune de depunere si pe acelasi cod CAEN CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisarea pietrei” (si anume BOLDEA VIRGIL-
ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, iar in Extras CF se mentioneza interdictia de instrainare, grevare si inchiriere iar achitarea terenului are termen pana in decembie 
2013, sub conditia anularii contractului de vanzare –cumparare); solicitantul nu a depus oferta pentru consultanta si nici extras din baza de date Solicitantul a creat conditii 
atificiale ,astfel:1.proiectul propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod 
CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanza
si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea 
terenului care are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca 
amplasament (pentru proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie 
technica si financiara pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona 
amplasamentului exista retea de apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune- la cca 130m de limita 
proprietatii;Solicitantul nu proune prin proiect nici o solutie technical si financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;5.Cele 15 poiecte( din lotul de 
20poiecte) si anume1.SC L.N. PRELUCRARI SRL 2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE 
SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL 
PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL au Buget indicativ,SF si 
oferte identice .6.Au acelasi consultant urmatoarele 15 proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII 
SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC 
LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE 
SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL. Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi 
sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi 
aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ 
interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae 
–cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul 
amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu 
au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de 
energie electrica –o linie de medie tensiune- la cca 130m de limita proprietatii;Solicitantul nu proune prin proiect nici o solutie technical si financiara pentru alimentarea 
investitiei cu apa si energie electrica;5.Cele 15 poiecte( din lotul de 20poiecte) si anume1.SC L.N. PRELUCRARI SRL 2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII 
SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC 
LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE 
SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL au Buget indicativ,SF si oferte identice .6.Au acelasi consultant urmatoarele 15 proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI 
SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC 
LUCIOV MENTOR SRL;8 SC CURELI INVEST SRL;9 SC LEO STONE SRL;10 SC ROQUE LINE SRL; 11 SC DUMITEL PROIECT SRL; 12 SC BIBI STONE’S

388 312 C 01 12 7 08 00032 2012 9 25 ACHIZITIE UTILAJE LA SC 
TIVOLI SISTEM SRL

SC TIVOLI 
SISTEM SRL BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

LUNCA CALNICULUI
- - - - - - - - - - 235.253 19.875 199.965 0 35.288 56.221.891

S-a bifat “ nu “ la EG6 deoarece din contractual de vanzare cumparare nu rezulta dreptul de proprietate in integralitatea sa, notandu-se interdictia de instrainare si grevare 
asupra spatiului in favoarea vanzatorului Din studiul Cererii de finantare se constata urmatoarele :- Amplasamentul proiectului este un spatiu intr-o cladire dezafectata unde 
mai sunt amplasate 16 proiecte din cadrul aceleiasi masuri si sesiune de proiecte.- Toate societatile (mai putin persoanele fizice) solicitante au ca administrator pe domnul 
Trasnea Adrian-Florin- Toti solicitantii mandateaza pe domnul Trasnea Adrian-Florin sa ii reprezinte la cumpararea spatiului unde se vor implementa proiectele si pentru 
depunerea cererilor de finantare, in unele cazuri si pentru vizita pe teren a expertilor OJPDRP. - Toti solicitantii achizitioneaza spatiul destinat proiectului de la domnul Buica 
Cristian Mihail prin contract de vanzare cumparare, autentificat de notar, impreuna cu 10 anexe(care nu se ataseaza ), liber de sarcini insa cu interdictia de instrainare si 
grevare in favoarea cumparatorului.- Certificate constatatoare sunt incomplete, lipsesc paginile de unde rezulta cine este administrator. - Spatiile destinate proiectului au 
acces si utilitati comuneLuand in considerare cele enumerate mai sus consideram ca s-au creat conditii artificiale( si fractionare) in vederea in vederea obtinerii de ajutor 
financiar care contravine obiectivelor masurii Proiectul nu indeplineste EG6 deoarece din contractual de vanzare cumparare nu rezulta dreptul de proprietate in integralitatea 
sa, notandu-se interdictia de instrainare si grevare asupra spatiului in favoarea vanzatoruluiDin studiul Cererii de finantare se constata urmatoarele :- Amplasamentul 
proiectului este un spatiu intr-o cladire dezafectata unde mai sunt amplasate 16 proiecte din cadrul aceleiasi masuri si sesiune de proiecte.- Toate societatile (mai putin 
persoanele fizice) solicitante au ca administrator pe domnul Trasnea Adrian-Florin- Toti solicitantii mandateaza pe domnul Trasnea Adrian-Florin sa ii reprezinte la 
cumpararea spatiului unde se vor implementa proiectele si pentru depunerea cererilor de finantare, in unele cazuri si pentru vizita pe teren a expertilor OJPDRP. - Toti 
solicitantii achizitioneaza spatiul destinat proiectului de la domnul Buica Cristian Mihail prin contract de vanzare cumparare, autentificat de notar, impreuna cu 10 anexe(ca
nu se ataseaza ), liber de sarcini insa cu interdictia de instrainare si grevare in favoarea cumparatorului.- Certificate constatatoare sunt incomplete, lipsesc paginile de unde 
rezulta cine este administrator. - Spatiile destinate proiectului au acces si utilitati comune- Toate cele 17 proiecte au acelasi elaborator.Luand in considerare cele enumerate 
mai sus consideram ca s-au creat conditii artificiale( si fractionare) in vederea in vederea obtinerii de ajutor financiar care contravine obiectivelor masurii
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389 312 C 01 12 7 08 00031 2012 9 25 ACHIZITIE UTILAJE LA SC 
COMORE IDEA SRL

SC COMORE 
IDEA  SRL BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

LUNCA CALNICULUI
- - - - - - - - - - 235.294 18.300 200.000 0 35.294 56.421.891

In urma verificarilor prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online s-a 
constatat ca certificatul atasat la dosar este incomplet- lipseste pozitia administrator. Proiectul nu este eligibil, s-a bifat DA la punctul 6 ”Solicitantul a creat condiţii artificiale 
necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?” din urmatoarele motive:- spatiul in care se doreste sa se 
realizeze investitia provine din dezmembrarea unei cladiri in 17 spatii in care s-au depus pentru finantare 17 proiecte pe Masura 312 in aceeasi sesiune.-contractul de 
vanzare cumparare pentru cei 17 solicitanti este incheiat in aceeasi zi prin mandatar Trasnea Adrian Florin care are deasemenea procura speciala pentru depunerea 
proiectelor ,pentru realizarea vizitelor pe teren si pentru implementarea proiectelor.-Contractul de vanzare cumparare contine privilegiul vanzatorului cu interdictie de 
instrainare si grevare si este depus incomplet deoarece conform incheierii notariale contine 10 anexe care nu sunt depuse la cererea de finantare.-cele 17 proiecte depuse 
nu au spatiile delimitate au utilitati comune iar capacitatea acestora nu este dimensionata pentru toate cele 17 activitati de productie.Nu este prezentat un calcul din care sa 
reiasa faptul ca utilitatile respectiv putul forat ,bazinul vidanjabil si tansformatorul electric sunt corelate ca si capacitate cu activitatile de productie pentru care se doreste 
finantare.Din raportul vizitei pe teren se deduce faptul ca investitiile nu sunt independente si anume nu pot functiona independent avand spatii comune cum ar fi 
lifturile,grupuri sanitare,drumuri de acces,holuri etc-la finalizarea investitiilor aceste investitii pot functiona ca un tot unitar deoarece investitiile sunt complementare-Domnul 
Trasnea Adrian Florin este administrator in toate societatile care au depus proiecte in cadrul aceleiasi masuri ,respectiv 312 ;-toate societatile comerciale au acelasi sediu 
social respectiv sat Lunca Calnicului,comuna Prejmer,str. I.C.Frimu,judetul Brasov-extrasele de cont cu care solicitantii celor 17 proiecte demonstreaza cofinantarea provin 
de la aceeasi banca din zile diferite,iar sumele sunt aproximativ aceleasiCertificatele de urbanism ,avizele si notificarile sunt eliberate toate in aceeasi zile pentru toate cele 
17 proiecte.In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind 
normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea 
ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cad
măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar". In concluzie solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin) In urma 
verificarilor prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online s-a constatat ca 
certificatul atasat la dosar este incomplet- lipseste pozitia administrator. Proiectul nu este eligibil, s-a bifat DA la punctul 6 ”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare 
pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?” din urmatoarele motive:- spatiul in care se doreste sa se realizeze 
investitia provine din dezmembrarea unei cladiri in 17 spatii in care s-au depus pentru finantare 17 proiecte pe Masura 312 in aceeasi sesiune.-contractul de vanzare 
cumparare pentru cei 17 solicitanti este incheiat in aceeasi zi prin mandatar Trasnea Adrian Florin care are deasemenea procura speciala pentru depunerea proiectelor 
,pentru realizarea vizitelor pe teren si pentru implementarea proiectelor.-Contractul de vanzare cumparare contine privilegiul vanzatorului cu interdictie de instrainare si 
grevare si este depus incomplet deoarece conform incheierii notariale contine 10 anexe care nu sunt depuse la cererea de finantare.-cele 17 proiecte depuse nu au spatiile 
delimitate au utilitati comune iar capacitatea acestora nu este dimensionata pentru toate cele 17 activitati de productie.Nu este prezentat un calcul din care sa reiasa faptul 
ca utilitatile respectiv putul forat ,bazinul vidanjabil si tansformatorul electric sunt corelate ca si capacitate cu activitatile de productie pentru care se doreste finantare.Din 
raportul vizitei pe teren se deduce faptul ca investitiile nu sunt independente si anume nu pot functiona independent avand spatii comune cum ar fi lifturile,grupuri 
sanitare,drumuri de acces,holuri etc-la finalizarea investitiilor aceste investitii pot functiona ca un tot unitar deoarece investitiile sunt complementare-Domnul Trasnea Adrian 
Florin este administrator in toate societatile care au depus proiecte in cadrul aceleiasi masuri ,respectiv 312 ;-toate societatile comerciale au acelasi sediu social respectiv 
sat Lunca Calnicului,comuna Prejmer,str. I.C.Frimu,judetul Brasov-extrasele de cont cu care solicitantii celor 17 proiecte demonstreaza cofinantarea provin de la aceeasi 
banca din zile diferite,iar sumele sunt aproximativ aceleasiCertificatele de urbanism ,avizele si notificarile sunt eliberate toate in aceeasi zile pentru toate cele 17 proiecte.In 
Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de 
aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte 
măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor 
PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar". In concluzie solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin)&gt;

390 312 C 01 12 7 08 00029 2012 9 25 ACHIZITIE UTILAJE LA SC 
SQUIDIO SPIRIT SRL

SC SQUIDIO 
SPIRIT SRL BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

LUNCA CALNICULUI
- - - - - - - - - - 235.236 19.640 199.951 0 35.285 56.621.842

La punctul 1.1 Care este statutul solicitantului s-a bifat NU deoarece la verificarea solicitantului in RECOM s-au constatat urmatoarele:- La verificarea asociatului persoana 
fizica dupa CNP s-a constatat ca asociatul unic al SC SQUIDIO SPIRIT SRL doamna VOICULESCU LAURA ANCA, mai este asociat in SC LARA LOGISTIC SRL—in 
functiune cu o cota de participare de 60% .Avand in vedere faptul ca VOICULESCU LAURA ANCA detine o cota de participare de 60% in SC LARA LOGISTIC SRL, si 
tinand cont de prevederile legislatiei nationale privind incadrarea in IMM-uri-legea 346/2004 se considera ca aceste 2 societati sunt doua intreprinderi legate, 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 SQUIDIO SPIRIT 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. La criteriul EG 6 ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” s-a 
bifat nu, acest criteriu nu este indeplinit deoarece in contractul de vanzare cumparare este stipulat privilegiul vanzatorului si se noteaza in CF 102677 - C1 - U13 interdictie 
instrainare si grevare in favoarea domnului BUICA MIHAIL CRISTIAN proprietarul initial al terenului, din care rezulta faptul ca dreptul de proprietate nu a fost transmis in 
integralitatea sa. In plus, documentul de proprietate nu a fost prezentat complet pe pagina de INCHEIERE DE AUTENTIFICARE nr. 881/01.08.2012 figureaza faptul ca 
acest contract mai are inca 10 anexe care nu au fost prezentate desi fac parte integranta din contract.In plus spatiul destinat investitiei este cumparat de la acelasi vanzator 
de la care au cumparat alti 17 solicitanti care au depus proiecte pe masura 312 in aceiasi sesiune de depunere. S-a bifat DA la 6. Solicitantul a creat condiţii artificiale 
necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? Din urmatoarele motive:- proiectul propus face parte dint-un 
grup omogen de 17 solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere) cei 17 solicitanti sunt : SC SQUIDIO SPIRIT SRL, SC AQUILANI SRL, SC COXTON SRL, SC 
SAGUNDO SRL, TRASNEA ADRIAN FLORIN, TRASNEA ELENA, DUMITRACHE MONICA, SC INSEO PLAN SRL, SC COMORE IDEA SRL, TIUCA LAVINIA 
CRISTINA, SC SEGOLEN NEO SRL, SC MAGUARY SRL, SC TIVOLI SISTEM SRL, SC SHAQIRI VISION SRL, SC CUANDO STUDIO SRL.- Cele 17 spatii aferente 
investitiilor propuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BUICA MIHAIL CRISTIAN, iar imputernicit din partea cumparatorilor figureaza aceiasi persoana, 
respectiv domnul TRASNEA FLORIN ADRIAN ;- Persoana imputernicita si Administrator al tuturor persoanelor juridice care fac parte din acest grup de 17 solicitanti , este 
acelasi respectiv domnul TRASNEA FLORIN ADRIAN care a incheiat si contractele de vanzare cumparare la acelasi notar in aceiasi zi cu numere consecutive;- Dreptul de 
proprietate asupra spatiului aferent investitie nu a fost transmis in integralitatea sa. In plus, documentul de proprietate nu a fost prezentat complet pe pagina de INCHEIERE 
DE AUTENTIFICARE nr. 881/01.08.2012 figureaza faptul ca acest contract mai are inca 10 anexe care nu au fost prezentate desi fac parte integranta din contract.- In 
Raportul asupra vizitei pe teren este specificat faptul ca in cladirea unde se va implementa proiectul, pe toate nivelele ( parter si cele 4 etaje ), sunt spatii necompartimenta
pentru 17 proiecte depuse pe aceiasi Masura 312, in aceiasi sesiune de depunere, toate avand acelasi consultant -SC ENZO COM SRL. La momentul vizitei pe teren s-a 
constatat ca cele 17 proiecte au utilitati comune; un post trafo pentru intreaga cladire cu un tablou de sigurante la fiecare nivel; un singur bransament nemontat al coloanei 
de gaz metan pentru intreaga cladire; un singur put forat care trebuie sa asigure apa pentru intreaga cladire; un singur bazin vidanjabil pentru apa industriala si apa 
menajera, deservind intreaga cladire; o usa de intrare ce face comunicarea cu casa scarii pentru personal si doua porti duble metalice, care fac posibila comunicarea pe 
holuri comune cu cele trei lifturi pentru materiale si marfuri. Postul trafo, putul forat si bazinul vidanjabil, vor deservi toate cele 17 proiecte, neprecizandu-se daca exista o 
corelare intre capacitatile acestora si necesitatile pentru cele 17 proiecte, dar nu exista o separare a utilitatilor pentru fiecare din cele 17 investitii in parte.- Certificatele de 
urbanism , avizele si notificarile DSP, DSVSA, APM Brasov, sunt eliberate toate in aceeasi zi sau in zile apropiate cu numere consecurite pentru toate cele 17 proiecte;- 
Cele 17 proiecte au Buget indicative si SF aproape identice;- Dovada cofinantarii este facuta prin Extrase de cont de la aceiasi banca, Banca Comerciala Romana Sucurs
Brasov, pentru sume apropiate; - Activitatea propusa prin proiect de solicitantul SC SQUIDIO SPIRIT SRL este aferenta cod CAEN 1814 Legatorie si servicii conexe, care 
sunt activitati complementare propuse de solicitantii DUMITRACHE MONICA – CAEN 1812 Alte activitati de tiparire respectiv SC CUANDO STUDIO SRL - CAEN 1813 
Servicii pregatitoare pentru pretiparire.- In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul 
Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control 
şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pen
a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar". In concluzie solicitantul a creat conditii artificiale pentru a 
beneficia de plati (sprijin) necuvenit. Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit punctul 1.1” Care este statutul solicitantului ?” criteriul de eligibilitate EG6 ”Beneficiarul 
trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” si s-a bifat DA la punctul 6 ”Solicitantul a creat condiţii artificia
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391 312 C 01 12 7 08 00030 2012 9 25 ACHIZITIE UTILAJE LA SC 
INSEO PLAN SRL

SC INSEO PLAN  
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

LUNCA CALNICULUI
- - - - - - - - - - 230.300 40.700 195.755 0 34.545 56.817.597

Proiectul nu este eligibil, s-a bifat DA la punctul 6 ”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor măsurii?” din urmatoarele motive:- spatiul in care se doreste sa se realizeze investitia provine din dezmembrarea unei cladiri in 17 spatii in care s-au 
depus pentru finantare 17 proiecte pe Masura 312 in aceeasi sesiune.-contractul de vanzare cumparare pentru cei 17 solicitanti este incheiat in aceeasi zi prin mandatar 
Trasnea Adrian Florin care are deasemenea procura speciala pentru depunerea proiectelor ,pentru realizarea vizitelor pe teren si pentru implementarea proiectelor.-
Contractul de vanzare cumparare contine privilegiul vanzatorului cu interdictie de instrainare si grevare si este depus incomplet deoarece conform incheierii notariale contine 
10 anexe care nu sunt depuse la cererea de finantare.-cele 17 proiecte depuse nu au spatiile delimitate au utilitati comune iar capacitatea acestora nu este dimensionata 
pentru toate cele 17 activitati de productie.Nu este prezentat un calcul din care sa reiasa faptul ca utilitatile respectiv putul forat ,bazinul vidanjabil si tansformatorul electric 
sunt corelate ca si capacitate cu activitatile de productie pentru care se doreste finantare.Din raportul vizitei pe teren se deduce faptul ca investitiile nu sunt independente si 
anume nu pot functiona independent avand spatii comune cum ar fi lifturile,grupuri sanitare,drumuri de acces,holuri etc-la finalizarea investitiilor aceste investitii pot 
functiona ca un tot unitar deoarece investitiile sunt complementare-Domnul Trasnea Adrian Florin este administrator in toate societatile care au depus proiecte in cadrul 
aceleiasi masuri ,respectiv 312 ;-toate societatile comerciale au acelasi sediu social respectiv sat Lunca Calnicului,comuna Prejmer,str. I.C.Frimu,judetul Brasov-extrasele 
de cont cu care solicitantii celor 17 proiecte demonstreaza cofinantarea provin de la aceeasi banca din zile diferite,iar sumele sunt aproximativ aceleasiCertificatele de 
urbanism ,avizele si notificarile sunt eliberate toate in aceeasi zile pentru toate cele 17 proiecte.In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În 
conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în 
ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili 
beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului 
financiar". In concluzie solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin). Proiectul nu este eligibil, s-a bifat DA la punctul 6 ”Solicitantul a creat condiţii 
artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?” din urmatoarele motive:- spatiul in care se doreste 
sa se realizeze investitia provine din dezmembrarea unei cladiri in 17 spatii in care s-au depus pentru finantare 17 proiecte pe Masura 312 in aceeasi sesiune.-contractul de 
vanzare cumparare pentru cei 17 solicitanti este incheiat in aceeasi zi prin mandatar Trasnea Adrian Florin care are deasemenea procura speciala pentru depunerea 
proiectelor ,pentru realizarea vizitelor pe teren si pentru implementarea proiectelor.-Contractul de vanzare cumparare contine privilegiul vanzatorului cu interdictie de 
instrainare si grevare si este depus incomplet deoarece conform incheierii notariale contine 10 anexe care nu sunt depuse la cererea de finantare.-cele 17 proiecte depuse 
nu au spatiile delimitate au utilitati comune iar capacitatea acestora nu este dimensionata pentru toate cele 17 activitati de productie.Nu este prezentat un calcul din care sa 
reiasa faptul ca utilitatile respectiv putul forat ,bazinul vidanjabil si tansformatorul electric sunt corelate ca si capacitate cu activitatile de productie pentru care se doreste 
finantare.Din raportul vizitei pe teren se deduce faptul ca investitiile nu sunt independente si anume nu pot functiona independent avand spatii comune cum ar fi 
lifturile,grupuri sanitare,drumuri de acces,holuri etc-la finalizarea investitiilor aceste investitii pot functiona ca un tot unitar deoarece investitiile sunt complementare-Domnul 
Trasnea Adrian Florin este administrator in toate societatile care au depus proiecte in cadrul aceleiasi masuri ,respectiv 312 ;-toate societatile comerciale au acelasi sediu 
social respectiv sat Lunca Calnicului,comuna Prejmer,str. I.C.Frimu,judetul Brasov-extrasele de cont cu care solicitantii celor 17 proiecte demonstreaza cofinantarea provin 
de la aceeasi banca din zile diferite,iar sumele sunt aproximativ aceleasiCertificatele de urbanism ,avizele si notificarile sunt eliberate toate in aceeasi zile pentru toate cele 
17 proiecte.In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind 
normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea 
ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cad
măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar". In concluzie solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin).

392 312 C 01 12 7 08 00022 2012 9 25
" ÎNFIINȚARE UNITATE 
PENTRU FABRICAREA 

CONSTRUCȚIILOR DIN LEMN"

VIOMIN INVEST 
S.R.L. BRASOV

Comuna/Oras 
VISTEA Sat VISTEA 

DE SUS
- - - - - - - - - - 235.178 34.177 199.901 0 35.277 57.017.498

Punctul 1.1 s-a bifat NU deoarece declaratia privind in cadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea. Intreprinderea a fost declarata autonoma, 
insa in urma verificarii RECOM s-a constatat ca asociatul unic, mai aste asociat majoritar si in cadrul SC TOTAL CONSTRUCT &amp; TRANSPORT SRL 50%, societate 
care are autorizate activitatile conform CAEN 4120 - Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; De asemenea, asociatul unic, este titulara unei 
Intreprinderi Individuale care are autorizat, cod CAEN 4312 - Lucrari de pregatire a terenului; Prin proiectul depus se doreste crearea unei capacitati de productie care 
apartine codului CAEN 1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii; Aceste activitati apartin aceleiasi piete si anume piata lucrarilor si 
materialelor de constructie. Astfel cele 3 entitati sunt legate, activand pe aceeasi piata/piete adiacente;Punctul 1.2 s-a bifat NU deoarece nu se respecta punctul 3 din 
Declaratia F; S-au prezentat extras din BD preturi pentru bunurile care se regasesc in BD, iar pentru celalalte dotari s-au prezentat 3 oferte; In urma verificarilor nu se 
constata crearea de conditii artificiale;Consultantul are proiecte depuse in comuna Vistea, insa nu s-au gasit legaturi; Proiectul este neeligibil, deoarece nu este respectata 
eligibilitatea solicitanului.Declaratia privind in cadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea. Intreprinderea a fost declarata autonoma, insa in 
urma verificarii RECOM s-a constatat ca asociatul unic, mai aste asociat majoritar si in cadrul SC TOTAL CONSTRUCT &amp; TRANSPORT SRL 50%, societate care are 
autorizate activitatile conform CAEN 4120 - Lucrări de construcţie a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale; De asemenea, asociatul unic, este titulara unei Intreprinderi 
Individuale care are autorizat, cod CAEN 4312 - Lucrari de pregatire a terenului; Prin proiectul depus se doreste crearea unei capacitati de productie care apartine codului 
CAEN 1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii; Aceste activitati apartin aceleiasi piete si anume piata lucrarilor si materialelor de 
constructie. Astfel cele 3 entitati sunt legate, activand pe aceeasi piata/piete adiacente;NU se respecta punctul 3 din Declaratia F;

393 312 M 01 12 7 08 00061 2012 9 26

ACHIZITII UTILAJE DE 
CONSTRUCTII PENTRU 

PREGATIREA TERENULUI SI 
RETELE EDILITARE

SC TURFOREST 
2012 SRL BRASOV Comuna/Oras 

MOIECIU Sat CHEIA - - - - - - - - - - 284.000 0 198.800 0 85.200 57.216.298

Pct1. Solicitantul nu este eligibil deoarece la pct.11.3 "Declaratie privind incadrarea in categoria microintreprinderilor" a bifat "intreprindere autonoma" desi are statut de 
"intreprindere partenera",statut care a fost determinat in urma verificarii la ONRC a situatiei asociatului unic Clinciu Elena Gabriela.Asociatul unic al SC TURFOREST 2012 
SRL,d-na Clinciu Elena Gabriela este actionara cu 25% actiuni la SC TURFOREST SRL si mai detine de asemenea ,ca titular si Clinciu Elena Gabriela PFA.In aceste 
conditii documentul 11.3 a fost intocmit fara respectarea realitatii si in consecinta acest proiect se declara neeligibil Pct1. Solicitantul nu este eligibil deoarece la pct.11.3 
"Declaratie privind incadrarea in categoria microintreprinderilor" a bifat "intreprindere autonoma" desi are statut de "intreprindere partenera",statut care a fost determinat in 
urma verificarii la ONRC a situatiei asociatului unic Clinciu Elena Gabriela.Asociatul unic al SC TURFOREST 2012 SRL,d-na Clinciu Elena Gabriela este actionara cu 25% 
actiuni la SC TURFOREST SRL si mai detine de asemenea ,ca titular si Clinciu Elena Gabriela PFA.In aceste conditii documentul 11.3 a fost intocmit fara respectarea 
realitatii si in consecinta acest proiect se declara neeligibil

394 312 C 01 12 7 08 00070 2012 9 26
INFIINTARE CENTRU 

PRELUCRARE PIATRA, LA SC 
MIHONTE TRUST SRL

SC MIHONTE 
TRUST SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 220.000 8.000 187.000 0 33.000 57.403.298

EG2-s-a bifat nu deoarece estimarea veniturilor ce vor fi realizate de societate odata cu implementarea investitiei sunt nerealiste datorita faptului ca in aceeasi locatie 
respectiv localitatea Vulcan sunt depuse 20 de proiecte cu acelasi obiect de activitate .In cadrul capitolului 2.5 unde sunt prezentate: piata de aprovizionare,piata de 
desfacere si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor obtinute prin implementarea proiectului, sunt aceiasi clienti pentru toate cele 20 de 
proiecteEG6=lotul de 475m (lot 21) aferent investitiei popuse este cumparat de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si s
mentioneza in ExtrasCF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de 
vanzare –cumparare; Solicitantul nu a pezentat oferta pentru consultanta si nici nu a depus extas din baza de date. Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul 
propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea 
,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp, aceeasi localizare.2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator 
si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea 
terenului care are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca 
amplasament (pentru proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie 
technica si financiara pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona 
amplasamentului exista retea de apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune-la cca 100 m de limita 
proprietatii;Solicitantul nu propune prin proiect nici o solutie tehnica si financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;5.Sunt 15 proiecte( din20 poiecte) 
1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP 
COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC 
BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL.care au Buget indicativ,SF si oferte identice .6.Au 
acelasi consultant urmatoarele 15 proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL 
PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. 
SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE 
TRUST SRL.Certificatele de urbanism si avizele obtinute pentru toate cele 20 de proiecte sunt in eliberate in aceleasi zile si cu numere consecutive.Extrasele de cont care 
dovedesc capacitatea de cofinanatre a celor 20 de proiecte sunt eliberate de aceeasi banca pentru aceeasi suma. Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriile 
de eligibilitate EG2 si EG6 si datorita creerii conditiilor artificiale.
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395 312 C 01 12 7 08 00067 2012 9 26
INFIINTARE CENTRU 

PRELUCRARE PIATRA, LA SC 
MURION SERVICII SRL

SC MURION 
SERVICII SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 220.000 8.000 187.000 0 33.000 57.590.298

S-a bifat nu la punctul EG2 deoarece estimarea veniturilor ce vor fi realizate de societate odata cu implementarea investitiei sunt nerealiste datorita faptului ca in aceeasi 
locatie respectiv localitatea Vulcan sunt depuse 20 de proiecte cu acelasi obiect de activitate .In cadrul capitolului 2.5 unde sunt prezentate piata de aprovizionare,piata de 
desfacere si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor obtinute prin implementarea proiectului sunt aceiasi clienti pentru toate cele 20 de 
proiecteEG6=lotul de 475m(lot4) aferent investitiei popuse este cumparat de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se 
mentioneza in ExtrasCF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de 
vanzae –cumparare; S-a bifat nu la punctul EG2 deoarece estimarea veniturilor ce vor fi realizate de societate odata cu implementarea investitiei sunt nerealiste datorita 
faptului ca in aceeasi locatie respectiv localitatea Vulcan sunt depuse 20 de proiecte cu acelasi obiect de activitate .In cadrul capitolului 2.5 unde sunt prezentate piata de 
aprovizionare,piata de desfacere si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor obtinute prin implementarea proiectului sunt aceiasi clienti pentru toate 
cele 20 de proiecte Solicitantul nu a pezentat oferta pentru consultanta si nici nu a depus extas din baza de date. Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul 
propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea 
,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA 
VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen 
pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru 
proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara 
pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de 
apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune- la cca 20m;60m de limita proprietatii;Solicitantul nu 
proune prin proiect nici o solutie technical si financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;6.Cele 15 poiecte 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL;2.SC 
CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV 
MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC 
PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL.(din cele 20 proiecte) au Buget indicativ,SF si oferte identice .7.Au acelasi 
consultant urmatoarele 15 proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI 
SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC 
ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE 
TRUST SRL.Certificatele de urbanism si avizele obtinute pentru toate cele 20 de proiecte sunt in eliberate in aceleasi zile si cu numere consecutive.Extrasele de cont care 
dovedesc capacitatea de cofinanatre a celor 20 de proiecte sunt eliberate de aceeasi banca pentru aceeesi suma. Certificatele de urbanism si avizele obtinute pentru toate 
cele 20 de proiecte sunt in eliberate in aceleasi zile si cu numere consecutive.Extrasele de cont care dovedesc capacitatea de cofinantare a celor 20 de proiecte sunt 
eliberate de aceeasi banca pentru aceeesi suma. Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 
(din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp;2.Cele 
20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in 
Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae 
–cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul 
amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu 
au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de 
energie electrica –o linie de medie tensiune- la cca 20m;60m de limita proprietatii;Solicitantul nu proune prin proiect nici o solutie technical si financiara pentru alimentarea 
investitiei cu apa si energie electrica;6.Cele 15 poiecte 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL;2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI 
SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC 
ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE 
TRUST SRL.(din cele 20 proiecte) au Buget indicativ,SF si oferte identice .7.Au acelasi consultant urmatoarele 15 proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI 
SRL2 SC CRIXUS ROM SRL; 3 SC MURION SERVICII SRL; 4 SC VIONEL PLACARI SRL;5 SC CONSTANT ROQUE SRL; 6 SC DUMIPOP COMORE SRL; 7 SC

396 312 M 01 12 7 08 00064 2012 9 26
INFIINTARE CENTRU 

PRELUCRARE PIATRA, LA SC 
LEO STONE  SRL

SC LEO STONE 
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 220.000 8.000 187.000 0 33.000 57.777.298

S-a bifat nu la punctul EG2 deoarece estimarea veniturilor ce vor fi realizate de societate odata cu implementarea investitiei sunt nerealiste datorita faptului ca in aceeasi 
locatie respectiv localitatea Vulcan sunt depuse 20 de proiecte cu acelasi obiect de activitate .In cadrul capitolului 2.5 unde sunt prezentate piata de aprovizionare,piata de 
desfacere si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor obtinute prin implementarea proiectului sunt aceiasi clienti pentru toate cele 20 de 
proiecteEG6=lotul de 475m (lot 10) aferent investitiei popuse este cumparat de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si s
mentioneza in ExtrasCF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de 
vanzae –cumparare; Solicitantul nu a pezentat oferta pentru consultanta si nici nu a depus extas din baza de date. Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul 
propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea 
,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA 
VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen 
pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru 
proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara 
pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de 
apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune-la cca25 m de limita proprietatii;Solicitantul nu proune prin 
proiect nici o solutie technical si financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;5.Cele 15 proiecte( din20 poiecte) 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC 
CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV 
MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC 
PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL. au Buget indicativ,SF si oferte identice .6.Au acelasi consultant urmatoarele 15 
proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT 
ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC 
DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL.Certificatele de 
urbanism si avizele obtinute pentru toate cele 20 de proiecte sunt in eliberate in aceleasi zile si cu numere consecutive.Extrasele de cont care dovedesc capacitatea de 
cofinanatre a celor 20 de proiecte sunt eliberate de aceeasi banca pentru aceeesi suma. Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG2 si 
EG6 si datorita creerii conditiilor artificiale.

397 312 C 01 12 7 08 00063 2012 9 26 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
LANGER GYULA

LANGER GYULA 
FERENCZ BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

LUNCA CALNICULUI
- - - - - - - - - - 234.313 16.000 199.166 0 35.147 57.976.464

S-a bifat nu la punctul1.1 Care este statutul solicitantului ? deoarece solicitantul nu a atasat la cererea de finantare declaratia privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor.In urma verificarilor prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul 
RECOM online s-a gasit societatea Sc Tysen Solar SRL al carei asociat unic este solicitantul proiectului si anume Langer Gyula Ferencz.Deorece solicitantul este actionar 
majoritar in societatea Sc Tysen Solar SRL care desfasoara activitatea pe aceeasi piata ,respectiv au acelasi Cod Caen respectiv codul 2790 conform legii 346/2004 
intreprinderile sunt legate prin persoana fizica Langer Gyula Ferencz.In concluzie solicitantul nu a declarat corect statutul sau . Proiectul nu este eligibil, s-a bifat DA la 
punctul 6 ”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?” din 
urmatoarele motive:- spatiul in care se doreste sa se realizeze investitia provine din dezmembrarea unei cladiri in 17 spatii in care s-au depus pentru finantare 17 proiecte pe 
Masura 312 in aceeasi sesiune.-contractul de vanzare cumparare pentru cei 17 solicitanti este incheiat in aceeasi zi prin mandatar Trasnea Adrian Florin care are 
deasemenea procura speciala pentru depunerea proiectelor ,pentru realizarea vizitelor pe teren si pentru implementarea proiectelor.-Contractul de vanzare cumparare 
contine privilegiul vanzatorului cu interdictie de instrainare si grevare si este depus incomplet deoarece conform incheierii notariale contine 10 anexe care nu sunt depuse la 
cererea de finantare.-cele 17 proiecte depuse nu au spatiile delimitate au utilitati comune iar capacitatea acestora nu este dimensionata pentru toate cele 17 activitati de 
productie.Nu este prezentat un calcul din care sa reiasa faptul ca utilitatile respectiv putul forat ,bazinul vidanjabil si tansformatorul electric sunt corelate ca si capacitate cu 
activitatile de productie pentru care se doreste finantare.Din raportul vizitei pe teren se deduce faptul ca investitiile nu sunt independente si anume nu pot functiona 
independent avand spatii comune cum ar fi lifturile,grupuri sanitare,drumuri de acces,holuri etc-la finalizarea investitiilor aceste investitii pot functiona ca un tot unitar 
deoarece investitiile sunt complementare-Domnul Trasnea Adrian Florin este administrator in toate societatile care au depus proiecte in cadrul aceleiasi masuri ,respectiv 
312 ;-toate societatile comerciale au acelasi sediu social respectiv sat Lunca Calnicului,comuna Prejmer,str. I.C.Frimu,judetul Brasov-extrasele de cont cu care solicitantii 
celor 17 proiecte demonstreaza cofinantarea provin de la aceeasi banca din zile diferite,iar sumele sunt aproximativ aceleasiCertificatele de urbanism ,avizele si notificarile 
sunt eliberate toate in aceeasi zile pentru toate cele 17 proiecte.In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 
din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a 
procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial 
condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar". In concluzie solicitantul a creat 
conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin S-a bifat nu la punctul1.1 Care este statutul solicitantului ? deoarece solicitantul nu a atasat la cererea de finantare 
declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor.In urma verificarilor prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform 
Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online s-a gasit societatea Sc Tysen Solar SRL al carei asociat unic este solicitantul proiectului si anume Langer 
Gyula Ferencz.Deorece solicitantul este actionar majoritar in societatea Sc Tysen Solar SRL care desfasoara activitatea pe aceeasi piata ,respectiv au acelasi Cod Caen 
respectiv codul 2790 conform legii 346/2004 intreprinderile sunt legate prin persoana fizica Langer Gyula Ferencz.In concluzie solicitantul nu a declarat corect statutul sau 
Proiectul nu este eligibil, s-a bifat DA la punctul 6 ”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor măsurii?” din urmatoarele motive:- spatiul in care se doreste sa se realizeze investitia provine din dezmembrarea unei cladiri in 17 spatii in care s-au 
depus pentru finantare 17 proiecte pe Masura 312 in aceeasi sesiune.-contractul de vanzare cumparare pentru cei 17 solicitanti este incheiat in aceeasi zi prin mandatar 
Trasnea Adrian Florin care are deasemenea procura speciala pentru depunerea proiectelor ,pentru realizarea vizitelor pe teren si pentru implementarea proiectelor.-
Contractul de vanzare cumparare contine privilegiul vanzatorului cu interdictie de instrainare si grevare si este depus incomplet deoarece conform incheierii notariale contine 
10 anexe care nu sunt depuse la cererea de finantare.-cele 17 proiecte depuse nu au spatiile delimitate au utilitati comune iar capacitatea acestora nu este dimensionata 
pentru toate cele 17 activitati de productie.Nu este prezentat un calcul din care sa reiasa faptul ca utilitatile respectiv putul forat ,bazinul vidanjabil si tansformatorul electric 
sunt corelate ca si capacitate cu activitatile de productie pentru care se doreste finantare.Din raportul vizitei pe teren se deduce faptul ca investitiile nu sunt independente si 
anume nu pot functiona independent avand spatii comune cum ar fi lifturile,grupuri sanitare,drumuri de acces,holuri etc-la finalizarea investitiilor aceste investitii pot 
functiona ca un tot unitar deoarece investitiile sunt complementare-Domnul Trasnea Adrian Florin este administrator in toate societatile care au depus proiecte in cadrul 
aceleiasi masuri ,respectiv 312 ;-toate societatile comerciale au acelasi sediu social respectiv sat Lunca Calnicului,comuna Prejmer,str. I.C.Frimu,judetul Brasov-extrasele 
de cont cu care solicitantii celor 17 proiecte demonstreaza cofinantarea provin de la aceeasi banca din zile diferite,iar sumele sunt aproximativ aceleasiCertificatele de 
urbanism avizele si notificarile sunt eliberate toate in aceeasi zile pentru toate cele 17 proiecte In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca
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398 312 M 01 12 7 08 00062 2012 9 26

„ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
PRODUCTIE HARTIE 

IGIENICA SI PROSOAPE DE 
BUCATARIE”

SC DON PAPIR 
INDUSTRY SRL BRASOV

Comuna/Oras 
TARLUNGENI Sat 

CARPINIS
- - - - - - - - - - 231.000 0 196.350 0 34.650 58.172.814

La EG6 s-a bifat NU deoarece:- imobilul care face obiectul proiectului este ipotecat, de catre SC CHIHLIMBAR SRL in calitate de comodanta, in favoarea PROCREDIT 
BANK SA . Conform mentiunilor din contractul de comodat acesta &lt;inceteaza de plin drept la data notificarii proprietarilor si/sau comodatarei de catre Banca cu privire la 
initierea procedurilor de executare silita asupra imobilului, obiect al contractului de comodat, fara a fi necesara indeplinirea altor formalitati prealabile sau subsecvente&gt;.La 
vizita pe teren s-a constatat ca solicitantul are utilitatile asigurate de comodanta SC CHIHLIMBAR SRL care este si proprietara imobilului si care functioneaza in aceeasi 
cladire, desfasurand aceeasi activitate. Expertul a atasat extrase din baza de date pentru servicii. Solicitantii pe M312: SC DON PAPIR INDUSTRY SRL,SC CARTTA 
INDUSTRY SRL ,SC V PAPER INDUSTRY SRL au sediul social in Judetul: BRASOV Comuna TARLUNGENI Strada PRINCIPALA Nr. 758, au acelasi cod CAEN 1722 
iar investitiile sunt amplasate in aceeasi comuna, au acelasi consultant SC FIA SEL SRL.Reprezentantul legal - CHIRCIU NORA - este administrator la SC DON PAPIR 
INDUSTRY SRL, la SC CHIHLIMBAR SRL proprietarul imobilului si la SC CARTTA INDUSTRY SRL solicitant pe M312. La EG6 s-a bifat NU deoarece:- imobilul care face 
obiectul proiectului este ipotecat, de catre SC CHIHLIMBAR SRL in calitate de comodanta, in favoarea PROCREDIT BANK SA . Conform mentiunilor din contractul de 
comodat acesta &lt;inceteaza de plin drept la data notificarii proprietarilor si/sau comodatarei de catre Banca cu privire la initierea procedurilor de executare silita asupra 
imobilului, obiect al contractului de comodat, fara a fi necesara indeplinirea altor formalitati prealabile sau subsecvente&gt;.La vizita pe teren s-a constatat ca solicitantul are 
utilitatile asigurate de comodanta SC CHIHLIMBAR SRL care este si proprietara imobilului si care functioneaza in aceeasi cladire, desfasurand aceeasi activitate.La poz.6 s-
a bifat DA deoarece:Solicitantii pe M312: SC DON PAPIR INDUSTRY SRL,SC CARTTA INDUSTRY SRL ,SC V PAPER INDUSTRY SRL au sediul social in Judetul: 
BRASOV Comuna TARLUNGENI Strada PRINCIPALA Nr. 758, au acelasi cod CAEN 1722 iar investitiile sunt amplasate in aceeasi comuna, au acelasi consultant SC FIA
SEL SRL.Reprezentantul legal - CHIRCIU NORA - este administrator la SC DON PAPIR INDUSTRY SRL, la SC CHIHLIMBAR SRL proprietarul imobilului si la SC 
CARTTA INDUSTRY SRL solicitant pe M312.

399 312 C 01 12 7 08 00060 2012 9 26
INFIINTARE CENTRU 

PRELUCRARE PIATRA, LA SC 
L.N. PRELUCRARI  SRL

SC L.N. 
PRELUCRARI 

SRL
BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 220.000 8.000 187.000 0 33.000 58.359.814

S-a bifat nu la punctul EG2 deoarece estimarea veniturilor ce vor fi realizate de societate odata cu implementarea investitiei sunt nerealiste datorita faptului ca in aceeasi 
locatie respectiv localitatea Vulcan sunt depuse 20 de proiecte cu acelasi obiect de activitate .In cadrul capitolului 2.5 unde sunt prezentate piata de aprovizionare,piata de 
desfacere si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor obtinute prin implementarea proiectului sunt aceiasi clienti pentru toate cele 20 de 
proiecteEG6=lotul de 475m (lot 2) aferent investitiei popuse este cumparat de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se 
mentioneza in ExtrasCF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de 
vanzae –cumparare; Solicitantul nu a pezentat oferta pentru consultanta si nici nu a depus extas din baza de date. Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul 
propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea 
,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA 
VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen 
pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru 
proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara 
pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de 
apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune- la cca 20m;60m de limita proprietatii;Solicitantul nu 
proune prin proiect nici o solutie technical si financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;6.Cele 15 poiecte1.SC L.N. PRELUCRARI SRL;2.SC 
CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV 
MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC 
PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL.( din 20 poiecte) au Buget indicativ,SF si oferte identice .7.Au acelasi consultant 
urmatoarele 15 proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC 
CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE 
SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST 
SRL.Certificatele de urbanism si avizele obtinute pentru toate cele 20 de proiecte sunt in eliberate in aceleasi zile si cu numere consecutive.Extrasele de cont care dovedesc 
capacitatea de cofinanatre a celor 20 de proiecte sunt eliberate de aceeasi banca pentru aceeesi suma. S-a bifat nu la punctul EG2 deoarece estimarea veniturilor ce vor fi 
realizate de societate odata cu implementarea investitiei sunt nerealiste datorita faptului ca in aceeasi locatie respectiv localitatea Vulcan sunt depuse 20 de proiecte cu 
acelasi obiect de activitate .In cadrul capitolului 2.5 unde sunt prezentate piata de aprovizionare,piata de desfacere si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea 
produselor obtinute prin implementarea proiectului sunt aceiasi clienti pentru toate cele 20 de proiecteEG6=lotul de 475m (lot 2) aferent investitiei popuse este cumparat de 
la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in ExtrasCF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” iar 
achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae –cumparare;Pct.6 Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul 
propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea 
,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA 
VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen 
pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru 
proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara 
pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de 
apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune- la cca 20m;60m de limita proprietatii;Solicitantul nu 
proune prin proiect nici o solutie technical si financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;6.Cele 15 poiecte1.SC L.N. PRELUCRARI SRL;2.SC 
CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV 
MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC 
PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL.( din 20 poiecte) au Buget indicativ,SF si oferte identice .7.Au acelasi consultant 
urmatoarele 15 proiecte(din cele 20 poiecte): 1 SC L N PRELUCRARI SRL2 SC CRIXUS ROM SRL; 3 SC MURION SERVICII SRL; 4 SC VIONEL PLACARI SRL;5 SC

400 312 C 01 12 7 08 00065 2012 9 26
INFIINTARE CENTRU 

PRELUCRARE PIATRA, LA SC 
CRIXUS ROM SRL

SC CRIXUS ROM 
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
TARLUNGENI Sat 

TARLUNGENI
- - - - - - - - - - 220.000 8.000 187.000 0 33.000 58.546.814

Referitorla EG 6 ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” s-a bifat NU deoarece lotul (lot 3) de 
475m aferent investitiei propuse este cumparat de la acelasi vanzator de la care au cumparat alti 20 de solicitanti care au depus proiecte pe masura 312 in aceiasi sesiune 
de depunere si pe acelasi cod CAEN CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisarea pietrei” (si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, iar in Extras 
CF se mentioneza interdictia de instrainare, grevare si inchiriere iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzare 
–cumparare); Referitorla EG 6 ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” s-a bifat NU deoarece 
lotul (lot 3) de 475m aferent investitiei propuse este cumparat de la acelasi vanzator de la care au cumparat alti 20 de solicitanti care au depus proiecte pe masura 312 in 
aceiasi sesiune de depunere si pe acelasi cod CAEN CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisarea pietrei” (si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA 
DIANA, iar in Extras CF se mentioneza interdictia de instrainare, grevare si inchiriere iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii 
contractului de vanzare –cumparare); Solicitantul nu a pezentat oferta pentru consultanta si nici nu a depus extas din baza de date. Solicitantul nu a pezentat oferta pentru 
consultanta si nici nu a depus extas din baza de date. Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe 
M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 
mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se 
mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii 
contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe 
teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe 
teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au 
identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune- la cca 20m;60m de limita proprietatii;Solicitantul nu proune prin proiect nici o solutie technical si financiara 
pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;6.Cele 15 poiecte( din lotul de 20poiecte) si anume1.SC L.N. PRELUCRARI SRL 2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC 
MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI 
INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC 
FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL au Buget indicativ,SF si oferte identice .7.Au acelasi consultant urmatoarele 15 proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC 
L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP 
COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC 
BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul propus face 
parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si 
finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-
ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen pana in 
decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru proiectele 
depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara pentru 
realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de apa.De 
asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune- la cca 20m;60m de limita proprietatii;Solicitantul nu proune prin 
proiect nici o solutie technical si financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;6.Cele 15 poiecte( din lotul de 20poiecte) si anume1.SC L.N. 
PRELUCRARI SRL 2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE 
SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI 
STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL au Buget indicativ,SF si oferte identice .7.Au acelasi 
consultant urmatoarele 15 proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI 
SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC 
ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE 
Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG6 – ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioa

401 312 M 01 12 7 08 00039 2012 9 26
ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
SPECIFICE SERVICIILOR DE 

MANIPULARE A MARFURILOR

SC RENTSTIV 
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
TARLUNGENI Sat 

TARLUNGENI
- - - - - - - - - - 174.173 0 121.921 0 52.252 58.668.735

-In Extrasul CF este notata o IPOTECA LEGALA in valoare de 12500 RON, suma neachitata.Terenul fiind ipotecat, investitia nu este viabila. In Extrasul CF este notata o 
IPOTECA LEGALA in valoare de 12500 RON, suma neachitata.Terenul fiind ipotecat, investitia nu este viabila.
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402 312 C 01 12 7 08 00055 2012 9 26 ACHIZITIE UTILAJE LA SC 
ALEGRIA PLUS SRL

SC ALEGRIA 
PLUS SRL BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

LUNCA CALNICULUI
- - - - - - - - - - 235.010 16.500 199.759 0 35.251 58.868.494

S-a bifat nu laEG 6Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani-Contractul de vanzare cumparare 
contine privilegiul vanzatorului cu interdictie de instrainare si grevare si este depus incomplet deoarece conform incheierii notariale contine 10 anexe care nu sunt depuse la 
cererea de finantare. Proiectul nu este eligibil, s-a bifat DA la punctul 6 ”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel 
avantaj care contravine obiectivelor măsurii?” din urmatoarele motive:- spatiul in care se doreste sa se realizeze investitia provine din dezmembrarea unei cladiri in 17 spatii 
in care s-au depus pentru finantare 17 proiecte pe Masura 312 in aceeasi sesiune.-contractul de vanzare cumparare pentru cei 17 solicitanti este incheiat in aceeasi zi prin 
mandatar Trasnea Adrian Florin care are deasemenea procura speciala pentru depunerea proiectelor ,pentru realizarea vizitelor pe teren si pentru implementarea proiecte
Contractul de vanzare cumparare contine privilegiul vanzatorului cu interdictie de instrainare si grevare si este depus incomplet deoarece conform incheierii notariale contine 
10 anexe care nu sunt depuse la cererea de finantare.-cele 17 proiecte depuse nu au spatiile delimitate au utilitati comune iar capacitatea acestora nu este dimensionata 
pentru toate cele 17 activitati de productie.Nu este prezentat un calcul din care sa reiasa faptul ca utilitatile respectiv putul forat ,bazinul vidanjabil si tansformatorul electric 
sunt corelate ca si capacitate cu activitatile de productie pentru care se doreste finantare.Din raportul vizitei pe teren se deduce faptul ca investitiile nu sunt independente si 
anume nu pot functiona independent avand spatii comune cum ar fi lifturile,grupuri sanitare,drumuri de acces,holuri etc-la finalizarea investitiilor aceste investitii pot 
functiona ca un tot unitar deoarece investitiile sunt complementare-Domnul Trasnea Adrian Florin este administrator in toate societatile care au depus proiecte in cadrul 
aceleiasi masuri ,respectiv 312 ;-toate societatile comerciale au acelasi sediu social respectiv sat Lunca Calnicului,comuna Prejmer,str. I.C.Frimu,judetul Brasov-extrasele 
de cont cu care solicitantii celor 17 proiecte demonstreaza cofinantarea provin de la aceeasi banca din zile diferite,iar sumele sunt aproximativ aceleasiCertificatele de 
urbanism ,avizele si notificarile sunt eliberate toate in aceeasi zile pentru toate cele 17 proiecte.In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În 
conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în 
ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili 
beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului 
financiar". In concluzie solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin

403 312 M 01 12 7 08 00056 2012 9 26

ACHIZITIONARE UTILAJE 
PENTRU FABRICAREA 

PRODUSELOR DIN BETON 
PENTRU CONSTRUCTII

SC POP 
CONSTRUCT 
PAVAJE SRL

BRASOV
Comuna/Oras 
HARSENI Sat 

COPACEL
- - - - - - - - - - 233.840 0 198.764 0 35.076 59.067.258

Verificarea eligibilitatii solicitantului; Punctul 1.1 ; Responsabilul legal de proiect, POP OVIDIU - IOAN, este asociat unic cu procent 100% si administrator in cadrul firmei 
SC POP CONSTRUCT PAVAJE SRL, solicitantul acestui proiect, dar este si asociatcu cota 50 % si administrator in cadrul firmei SC OVIBUS SRL conform extrasului 
RECOM (ONRC) pe care il anexam prezentului document. In Documentul 11.3- Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, solicitantul bifeaza incorect 
,,Intreprindere autonoma". Conform ,,Metodologiei pentru verificarea criteriilor de eligibilitate"- punctul 1.1, se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul 
intreprinderii. Drept urmare, solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili.Verificarea eligibilitatii solicitantului; Punctul 1.6 ;In cuprinsul Memoriului Justificativ, 
punctul 4- Descrierea achizitiilor realizate prin proiect, solicitantul precizeaza ca va achizitiona o statie de betoane semi-automata iar in cadrul fluxului operational, primul p
il reprezinta fabricarea betonului cu ajutorul statiei de betoane, prin dozarea cantitatilor de materie prima, cantarirea si amestecarea cu apa, rezultand betonul.Precizam ca 
activitatea respectiva se incadreaza in Codul Caen 2363- Fabricarea betonului. Acest Cod CAEN 2363 nu este cuprins in Anexa 9B- Lista codurilor CAEN de productie de 
bunuri / Masura 312.Pentru incadrarea incorecta in Codul CAEN 2361 a activitatii de producere a betonului si pentru faptul ca activitatea de producere a betonuli conform 
Codului CAEN 2363, nu este eligibila pe Masura 312, se bifeaza cu NU acest punct 1.6. -Verificarea eligibilitatii solicitantului; Punctul 1.1 ; Responsabilul legal de proiect, 
POP OVIDIU - IOAN, este asociat unic cu procent 100% si administrator in cadrul firmei SC POP CONSTRUCT PAVAJE SRL, solicitantul acestui proiect, dar este si 
asociat cu cota 50 % si administrator in cadrul firmei SC OVIBUS SRL conform extrasului RECOM (ONRC) pe care il anexam prezentului document. In Documentul 11.3- 
Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, solicitantul bifeaza incorect ,,Intreprindere autonoma". Conform ,,Metodologiei pentru verificarea criteriilor de 
eligibilitate"- punctul 1.1, se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii.Drept urmare, solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili. 
Verificarea eligibilitatii solicitantului; Punctul 1.6 ;In cuprinsul Memoriului Justificativ, punctul 4- Descrierea achizitiilor realizate prin proiect, solicitantul precizeaza ca va 
achizitiona o statie de betoane semi-automata iar in cadrul fluxului operational, primul pas il reprezinta fabricarea betonului cu ajutorul statiei de betoane, prin dozarea 
cantitatilor de materie prima, cantarirea si amestecarea cu apa, rezultand betonul.Precizam ca activitatea respectiva se incadreaza in Codul Caen 2363- Fabricarea 
betonului. Acest Cod CAEN 2363 nu este cuprins in Anexa 9B- Lista codurilor CAEN de productie de bunuri / Masura 312.Pentru incadrarea incorecta in Codul CAEN 236
a activitatii de producere a betonului si pentru faptul ca activitatea de producere a betonuli conform Codului CAEN 2363, nu este eligibila pe Masura 312, se bifeaza cu ,,N
acest punct 1.6.Avand in vedere cele precizate mai sus, proiectul de fata este neeligibil.

404 312 M 01 12 7 08 00058 2012 9 26
ÎNFIINŢARE UNITATE DE 

PRODUCŢIE A OBLOANELOR 
METALICE

S.C. DIMAX 
ROLPRODUCT 

S.R.L.
BRASOV

Comuna/Oras 
TARLUNGENI Sat 

TARLUNGENI
- - - - - - - - - - 235.294 0 199.999 0 35.295 59.267.257

Nu se respecta criteriul de eligibilitate EG2.În urma parcurgerii Cererii de Finanţare au fost constatate următoarele:- în Memoriul Justificativ, pag. 17, se menţionează: 
spaţiul destinat amplasării echipamentelor este racordat la sursă proprie de apă şi dispune de un generator de curent electric monofazic şi trifazic cu o putere de 30-35 kw/h 
cu un consum de motorină de 0,8 l/h;- la pag. 33, se menţionează: spaţiul este racordat la reţeaua comunală de apă potabilă şi dispune de un generator de curent electric
;- în urma vizitei în teren la locul de desfăşurare a investiţiei s-a constatat existenţa halei. Din raportul întocmit şi din fotografiile realizate la faţa locului se observă faptul că 
solul la jumătate din suprafaţa halei nu este acoperit (cealaltă jumătate fiind betonată), nu s-a constatat existenţa unei surse de apă (proprie sau reţea comunală) şi a 
generatorului, deşi s-a precizat existenţa acestora în MJ. Pentru asigurarea acestora nu s-au prevăzut cheltuieli în BI. Tot din fotografiile realizate la faţa locului precum şi 
din planşele ataşate Cererii de Finanţare se observă lipsa unor spaţii sanitare ce vor fi necesare angajaţilor, ţinând cont de activitatea propusă prin proiect. Acest lucru este 
confirmat de Raportul asupra verificării pe teren, în care se consemnează faptul că Cererea de Finanţare nu îndeplineşte din punctul de vedere al verificării în teren condiţiile 
pentru a fi declarată eligibilă;- nu s-a evidenţiat montajul utilajelor, nu s-au evidenţiat lucrările de finalizare a construcţiei halei şi nu s-a întocmit Studiu de Fezabilitate. Prin 
proiect se doreşte înfiinţarea unei unităţi de producţie a obloanelor metalice prin achiziţionarea unei linii automate de producere a rulourilor exterioare, a unei linii semi-
automate pentru producerea casetelor pentru rulourile exterioare şi a unui motostivuitor. Se mai doreşte crearea a 8 noi locuri de muncă ce vor deservi investiţia.În urma 
parcurgerii Cererii de Finanţare au fost constatate următoarele:- în Memoriul Justificativ, pag. 17, se menţionează: spaţiul destinat amplasării echipamentelor este racordat 
la sursă proprie de apă şi dispune de un generator de curent electric monofazic şi trifazic cu o putere de 30-35 kw/h cu un consum de motorină de 0,8 l/h;- la pag. 33, se 
menţionează: spaţiul este racordat la reţeaua comunală de apă potabilă şi dispune de un generator de curent electric ... ;- în urma vizitei în teren la locul de desfăşurare a 
investiţiei s-a constatat existenţa halei. Din raportul întocmit şi din fotografiile realizate la faţa locului se observă faptul că solul la jumătate din suprafaţa halei nu este acop
(cealaltă jumătate fiind betonată), nu s-a constatat existenţa unei surse de apă (proprie sau reţea comunală) şi a generatorului, deşi s-a precizat existenţa acestora în MJ. 
Pentru asigurarea acestora nu s-au prevăzut cheltuieli în BI. Tot din fotografiile realizate la faţa locului precum şi din planşele ataşate Cererii de Finanţare se observă lipsa 
unor spaţii sanitare ce vor fi necesare angajaţilor, ţinând cont de activitatea propusă prin proiect. Acest lucru este confirmat de Raportul asupra verificării pe teren, în care se 
consemnează faptul că Cererea de Finanţare nu îndeplineşte din punctul de vedere al verificării în teren condiţiile pentru a fi declarată eligibilă;- nu s-a evidenţiat montajul 
utilajelor, nu s-au evidenţiat lucrările de finalizare a construcţiei halei şi nu s-a întocmit Studiu de Fezabilitate.Alte observaţii:- la capitolul de prezentare a cheltuielilor în 
Memoriul Justificativ sunt prinse cheltuieli pentru Energia electrică (pag. 33 - 2.800 kw/lună reprezentând 8% din costuri) si cheltuieli cu Apa (Anexa B2 – Alte cheltuieli din 
afară cu energia şi apa – 270.060 lei pentru Anul I al implementării şi 450.100 lei pentru Anul 5 al implementării) fără a fi confirmată existenţa sursei de apă şi electricitate; - 
nu sunt prevăzute cheltuieli şi aduse precizări privind finalizarea investiţiilor la hală (conform Anexei 9B privind codurile CAEN cheltuielile puteau fi prinse în categoria 
cheltuielilor eligibile/neeligibile), solicitantul menţionând faptul că se va apela la un credit de investiţii de 350.000 lei pentru o perioadă de 5 ani necesar sustenabilităţii 
proiectului (C.1.2 Rate la alte credite pe termen mediu şi lung, leasinguri, alte datorii financiare şi C2.2 Plăţi la dobânzi la credite pe termen mediu şi lung, leasinguri şi alte 
datorii financiare) fără alte clarificări, cofinantarea fiind asigurată din surse proprii ( sold în credit 170.187 RON la Banca Transilvania).

405 312 M 01 12 7 08 00059 2012 9 26

„ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE 
PENTRU FABRICAREA 

PRODUSELOR DIN BETON 
PENTRU CONSTRUCŢII”

SECELEAN 
ISABELA-ELENA BRASOV

Comuna/Oras 
BUNESTI Sat 

BUNESTI
- - - - - - - - - - 285.175 0 200.000 0 85.175 59.467.257

- La poz. 1.6 s-a bifat NU deoarece in M.J. se precizeaza ca activitatea proiectului consta in producerea prefabricatelor din beton avand ca veriga principala, in cadrul fluxu
tehnologic, prepararea betonului proaspat ce va sta la baza fabricarii produsului finit.In acest scop s-a prevazut prin proiect aprovizionarea cu nisip, pietris, apa, ciment si a 
unui mixer de beton planetar. Codul CAEN 2363 specific fabricarii betoanelor nu se finanteaza pe M312. Prin urmare , aceasta activitate nu este eligibila. La EG2 s-a bifat 
NU deoarece:- viabilitatea investitiei depinde de fabricarea produselor din beton si avand in vedere ca, codul CAEN 2363 specific fabricarii betoanelor nu se finanteaza pe 
M312 rezulta ca aceasta activitate nu este realizabila.- Conform MJ-lui si a documentelor intocmite de experti la vizita pe teren rezulta ca investitia nu are asigurata sursa de 
apa si reteaua de evacuare a apelor uzate.- De asemenea solicitantul nu asigura depozitarea materiei prime si a produsului finit (conf. mentiunilor din MJ). La EG2 s-a bifat 
NU deoarece:- viabilitatea investitiei depinde de fabricarea produselor din beton si avand in vedere ca, codul CAEN 2363 specific fabricarii betoanelor nu se finanteaza pe 
M312 rezulta ca aceasta activitate nu este realizabila.- Conform MJ-lui si a documentelor intocmite de experti la vizita pe teren rezulta ca investitia nu are asigurata sursa de 
apa si reteaua de evacuare a apelor uzate.- De asemenea solicitantul nu asigura depozitarea materiei prime si a produsului finit (conf. mentiunilor din MJ). La poz. 3/3.3 s-a 
bifat NU deoarece in M.J. se precizeaza ca activitatea proiectului consta in producerea prefabricatelor din beton avand ca veriga principala, in cadrul fluxului tehnologic, 
prepararea betonului proaspat ce va sta la baza fabricarii produsului finit.In acest scop s-a prevazut prin proiect aprovizionarea cu nisip, pietris, apa, ciment si a unui mixer 
de beton planetar. Codul CAEN 2363 specific fabricarii betoanelor nu se finanteaza pe M312. Prin urmare , aceasta actiune nu este eligibila deoarece produsul finit nu se 
poate realiza. Locatia este vecina cu a solicitantului pe M312 MOVILEANU MARIA, au acelasi titlu, acelasi consultant. La poz. 1.6 s-a bifat NU deoarece in M.J. se 
precizeaza ca activitatea proiectului consta in producerea prefabricatelor din beton avand ca veriga principala, in cadrul fluxului tehnologic, prepararea betonului proaspat ce 
va sta la baza fabricarii produsului finit.In acest scop s-a prevazut prin proiect aprovizionarea cu nisip, pietris, apa, ciment si a unui mixer de beton planetar. Codul CAEN 
2363 specific fabricarii betoanelor nu se finanteaza pe M312. Prin urmare , aceasta activitate nu este eligibila.La EG2 s-a bifat NU deoarece:- viabilitatea investitiei depinde 
de fabricarea produselor din beton si avand in vedere ca, codul CAEN 2363 specific fabricarii betoanelor nu se finanteaza pe M312 rezulta ca aceasta activitate nu este 
realizabila.- Conform MJ-lui si a documentelor intocmite de experti la vizita pe teren rezulta ca investitia nu are asigurata sursa de apa si reteaua de evacuare a apelor uza
De asemenea solicitantul nu asigura depozitarea materiei prime si a produsului finit (conf. mentiunilor din MJ).La poz. 3/3.3 s-a bifat NU deoarece in M.J. se precizeaza ca 
activitatea proiectului consta in producerea prefabricatelor din beton avand ca veriga principala, in cadrul fluxului tehnologic, prepararea betonului proaspat ce va sta la baza 
fabricarii produsului finit.In acest scop s-a prevazut prin proiect aprovizionarea cu nisip, pietris, apa, ciment si a unui mixer de beton planetar. Codul CAEN 2363 specific 
fabricarii betoanelor nu se finanteaza pe M312. Prin urmare , aceasta actiune nu este eligibila deoarece produsul finit nu se poate realiza.
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406 312 C 01 12 7 08 00053 2012 9 26 ACHIZITIE UTILAJE LA SC 
COXTON SRL SC COXTON SRL BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

LUNCA CALNICULUI
- - - - - - - - - - 233.117 19.280 198.149 0 34.968 59.665.406

La criteriul EG 6 ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” s-a bifat nu, acest criteriu nu este 
indeplinit deoarece in contractul de vanzare cumparare este stipulat privilegiul vanzatorului si se noteaza in CF 102677 - C1 – U8 interdictie instrainare si grevare in favoa
domnului BUICA MIHAIL CRISTIAN proprietarul initial al terenului, din care rezulta faptul ca dreptul de proprietate nu a fost transmis in integralitatea sa. In plus, 
documentul de proprietate nu a fost prezentat complet pe pagina de INCHEIERE DE AUTENTIFICARE nr. 886/01.08.2012 figureaza faptul ca acest contract mai are inca 
10 anexe care nu au fost prezentate desi fac parte integranta din contract.In plus spatiul destinat investitiei este cumparat de la acelasi vanzator de la care au cumparat alti 
17 solicitanti care au depus proiecte pe masura 312 in aceiasi sesiune de depunere. S-a bifat DA la punctul 6. ”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?” Din urmatoarele motive:- proiectul propus face parte dint-un grup omogen de 17 
solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere)- Cele 17 spatii aferente investitiilor propuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BUICA MIHAIL 
CRISTIAN, iar imputernicit din partea cumparatorilor figureaza aceiasi persoana, respectiv domnul TRASNEA FLORIN ADRIAN ;- Persoana imputernicita si Administrator 
al tuturor persoanelor juridice care fac parte din acest grup de 17 solicitanti , este acelasi respectiv domnul TRASNEA FLORIN ADRIAN care a incheiat si contractele de 
vanzare cumparare la acelasi notar in aceiasi zi cu numere consecutive;- Dreptul de proprietate asupra spatiului aferent investitie nu a fost transmis in integralitatea sa. In 
plus, documentul de proprietate nu a fost prezentat complet pe pagina de INCHEIERE DE AUTENTIFICARE nr. 886/01.08.2012 figureaza faptul ca acest contract mai are 
inca 10 anexe care nu au fost prezentate desi fac parte integranta din contract.- In Raportul asupra vizitei pe teren este specificat faptul ca in cladirea unde se va 
implementa proiectul, pe toate nivelele ( parter si cele 4 etaje ), sunt spatii necompartimentate pentru 17 proiecte depuse pe aceiasi Masura 312, in aceiasi sesiune de 
depunere, toate avand acelasi consultant -SC ENZO COM SRL. La momentul vizitei pe teren s-a constatat ca cele 17 proiecte au utilitati comune; un post trafo pentru 
intreaga cladire cu un tablou de sigurante la fiecare nivel; un singur bransament nemontat al coloanei de gaz metan pentru intreaga cladire; un singur put forat care trebuie 
sa asigure apa pentru intreaga cladire; un singur bazin vidanjabil pentru apa industriala si apa menajera, deservind intreaga cladire; o usa de intrare ce face comunicarea cu 
casa scarii pentru personal si doua porti duble metalice, care fac posibila comunicarea pe holuri comune cu cele trei lifturi pentru materiale si marfuri. Postul trafo, putul fo
si bazinul vidanjabil, vor deservi toate cele 17 proiecte, neprecizandu-se daca exista o corelare intre capacitatile acestora si necesitatile pentru cele 17 proiecte, dar nu exista 
o separare a utilitatilor pentru fiecare din cele 17 investitii in parte.- Certificatele de urbanism , avizele si notificarile DSP, DSVSA, APM Brasov, sunt eliberate toate in 
aceeasi zi sau in zile apropiate cu numere consecurite pentru toate cele 17 proiecte;- Cele 17 proiecte au Buget indicative si SF aproape identice;- Dovada cofinantarii este 
facuta prin Extrase de cont de la aceiasi banca, Banca Comerciala Romana Sucursala Brasov, pentru sume apropiate; - Cei 17 solicitanti sunt : SC SQUIDIO SPIRIT SRL, 
SC AQUILANI SRL, SC COXTON SRL, SC SAGUNDO SRL, TRASNEA ADRIAN FLORIN, TRASNEA ELENA, DUMITRACHE MONICA, SC INSEO PLAN SRL, SC 
COMORE IDEA SRL, TIUCA LAVINIA CRISTINA, SC SEGOLEN NEO SRL, SC MAGUARY SRL, SC TIVOLI SISTEM SRL, SC SHAQIRI VISION SRL, SC CUANDO 
STUDIO SRL.- Activitatea propusa prin proiect de solicitantul SC COXTON SRL este aferenta cod CAEN 2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii 
activitati complementare cu cele propuse de solicitantii TRASNEA ELENA, , SC COMORE IDEA SRL TIUCA LAVINIA CRISTINA care propun investitii care se vor 
desfasura pe acelasi cod CAEN;- In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (C
nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - 
condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a 
beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar". In concluzie solicitantul a creat conditii artificiale pentru a 
beneficia de plati (sprijin) necuvenit. Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG6 ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de 
proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” si s-a bifat DA la punctul 6. ”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi 
(sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?” din urmatoarele considerente:- Referitor la criteriul EG 6 ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca 
dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” s-a bifat nu, acest criteriu nu este indeplinit deoarece in contractul de vanzare cumparare 
este stipulat privilegiul vanzatorului si se noteaza in CF 102677 - C1 – U8 interdictie instrainare si grevare in favoarea domnului BUICA MIHAIL CRISTIAN proprietarul initial 
al terenului, din care rezulta faptul ca dreptul de proprietate nu a fost transmis in integralitatea sa. In plus, documentul de proprietate nu a fost prezentat complet pe pagina 
de INCHEIERE DE AUTENTIFICARE nr. 886/01.08.2012 figureaza faptul ca acest contract mai are inca 10 anexe care nu au fost prezentate desi fac parte integranta din 
contract.In plus spatiul destinat investitiei este cumparat de la acelasi vanzator de la care au cumparat alti 17 solicitanti care au depus proiecte pe masura 312 in aceiasi 
sesiune de depunere - Referitor la punctul 6 s-au constatat urmatoarele : proiectul propus face parte dint-un grup omogen de 17 solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune

407 312 M 01 12 7 08 00049 2012 9 26

ACHIZITIE UTILAJE LUCRARI 
DE PREGATIRE A TERENULUI 
PENTRU LUCRARI SPECIALE 

DE CONSTRUCTII

S.C. MONDO 
TRANS RUTEX 

S.R.L.
BRASOV Comuna/Oras TELIU 

Sat TELIU - - - - - - - - - - 198.380 0 138.866 0 59.514 59.804.272

Verificarea criteriilor generale de eligibilitate; Criteriul EG 6- Pentru cladirile si terenul care fac obiectul sediului social si spatiului de garare al utilajelor din proiect, Extrasul 
de Carte Funciara nr. 105511 anexat Cererii de Finantare,nu face referire la obiectul documentelor Contact de Comodat nr. 1361/04.09.2012 si Contract de Comodat nr. 
1362/04.09.2012. Extrasul de Carte Funciara nr. 105511 depus in proiect, se refera la alt numar de carte funciara si la alti proprietari. Verificarea criteriilor generale de 
eligibilitate; Criteriul EG 6- Pentru cladirile si terenul care fac obiectul sediului social si al spatiului de parcare al utilajelor din proiect, Extrasul de Carte Funciara nr. 105511 
anexat Cererii de Finantare, nu face referire la obiectul documentelor Contact de Comodat nr. 1361/04.09.2012 si Contract de Comodat nr. 1362/04.09.2012. Extrasul de 
Carte Funciara nr. 105511 depus in proiect, se refera la alt numar de carte funciara si la alti proprietari.Conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de 
eligibilitate, criteriul EG 6- solicitantul trebuie sa prezinte documentul Extras de Carte Funciara valabil, ca si document lustificativ pentru dreptul de folosinta al cladirii si 
terenului, contractate in comodat pentru sediul social si pentru parcarea utilajelor.Date fiind cele precizate mai sus, consideram acest proiect neeligibil.

408 312 M 01 12 7 08 00052 2012 9 26
"CONSTRUIRE CENTRU 

FABRICARE SUBANSAMBLE 
ELECTRONICE" 

SC INTELIGENT 
ELECTRONIC 

SOLUTION SRL
BRASOV

Comuna/Oras 
TARLUNGENI Sat 

TARLUNGENI
- - - - - - - - - - 235.060 0 199.801 0 35.259 60.004.073

Punctul 1.1 s-a bifat NU deoarece Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea, intreprinderea fiind declarat autonoma. In 
urma verificarii RECOM, s-a constatat ca asociatul unic, Dl. Stratica Emil, este titulatul unui PFA si actionar majoritar, 75% din partile sociale in cadrul SC BEST SUPORT 
SRL.Aceste doaua entitati sunt legate de SC INTELIGENT ELECTRONIC SOLUTION SRL, prin faptul ca au acelasi actionar majoritar, si activeaza pe aceeasi piata sau 
piete adiacente, toate cele trei entitati avand autorizate activitatile conform CAEN 9511.Punctul 1.2 s-a bifat NU deoarece nu se respecta punctul 3 din Declaratia F; 
Punctele 3.1 si 3.3 s-au bufat Nu deoarece nu este fundamentata necesitatea achizitionarii bunurilor prevazute in cadrul Cap 3.8. De asemenea consideram ca numarul de 
servere prevazul, 4, este supradimensionat; Frigiderul si cuptorul cu microunde sunt cheltuieli neeligibile;Cheltuielile cu productia de energie regenerabila este incadrata 
gresit in cadrul Bugetului Indicativ la finantare FEADR; In rma verificarilor efectuate nu se constata crearea de conditii artificiale Proiectul este declarat neeligibil deoarece:- 
Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea, intreprinderea fiind declarat autonoma. In urma verificarii RECOM, s-a 
constatat ca asociatul unic, Dl. Stratica Emil, este titulatul unui PFA si actionar majoritar, 75% din partile sociale in cadrul SC BEST SUPORT SRL.Aceste doaua entitati 
sunt legate de SC INTELIGENT ELECTRONIC SOLUTION SRL, prin faptul ca au acelasi actionar majoritar, si activeaza pe aceeasi piata sau piete adiacente, toate cele 
trei entitati avand autorizate activitatile conform CAEN 9511.- Nu se respecta punctul 3 din Declaratia F;- Nu este fundamentata necesitatea achizitionarii echipamentelor 
prevazute in cadrul Cap3.8;

409 312 M 01 12 7 08 00047 2012 9 26

“ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU ACTIVITATI 
AUXILIARE PENTRU 

PRODUCTIA VEGETALA”

IVAN CORNELIA 
ANGELICA BRASOV

Comuna/Oras 
CRIZBAV Sat 

CRIZBAV
- - - - - - - - - - 71.000 0 49.700 0 21.300 60.053.773

1.EG2-solicitantul depune in CF un precontact de furnizare servicii pentru 40 ha iar previziunile economice sunt facute pentru 160ha;2.in cap.2.6 din SF se prezinta ca 40% 
din cilenti sunt din Cugir, dar nu se precizeaza cum se face depalsarea utilajelor pana la aceasta locatie. 1.EG2-solicitantul depune in CF un precontact de furnizare servicii 
pentru 40 ha iar previziunile economice sunt facute pentru 160ha;2.in cap.2.6 din SF se prezinta ca 40% din cilenti sunt din Cugir, dar nu se precizeaza cum se face 
depalsarea utilajelor pana la aceasta locatie.

410 312 C 01 12 7 08 00046 2012 9 26 ACHIZITIE UTILAJE LA SC 
SAGUNDO SRL

SC SAGUNDO 
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

LUNCA CALNICULUI
- - - - - - - - - - 235.250 19.750 199.962 0 35.288 60.253.735

La criteriul EG 6 ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” s-a bifat nu, acest criteriu nu este 
indeplinit deoarece in contractul de vanzare cumparare este stipulat privilegiul vanzatorului si se noteaza in CF 102677 - C1 – U19 interdictie instrainare si grevare in 
favoarea domnului BUICA MIHAIL CRISTIAN proprietarul initial al terenului, din care rezulta faptul ca dreptul de proprietate nu a fost transmis in integralitatea sa. In plus, 
documentul de proprietate nu a fost prezentat complet pe pagina de INCHEIERE DE AUTENTIFICARE nr. 882/01.08.2012 figureaza faptul ca acest contract mai are inca 
10 anexe care nu au fost prezentate desi fac parte integranta din contract.In plus spatiul destinat investitiei este cumparat de la acelasi vanzator de la care au cumparat alti 
17 solicitanti care au depus proiecte pe masura 312 in aceiasi sesiune de depunere. S-a bifat DA la 6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de 
plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? Din urmatoarele motive:- proiectul propus face parte dint-un grup omogen de 17 solicitanti pe 
M312 (din aceeasi sesiune de depunere), cei 17 solicitanti sunt : SC SQUIDIO SPIRIT SRL, SC AQUILANI SRL, SC COXTON SRL, SC SAGUNDO SRL, TRASNEA 
ADRIAN FLORIN, TRASNEA ELENA, DUMITRACHE MONICA, SC INSEO PLAN SRL, SC COMORE IDEA SRL, TIUCA LAVINIA CRISTINA, SC SEGOLEN NEO 
SRL, SC MAGUARY SRL, SC TIVOLI SISTEM SRL, SC SHAQIRI VISION SRL, SC CUANDO STUDIO SRL.- Cele 17 spatii aferente investitiilor propuse sunt cumparate 
de la acelasi vanzator si anume BUICA MIHAIL CRISTIAN, iar imputernicit din partea cumparatorilor figureaza aceiasi persoana, respectiv domnul TRASNEA FLORIN 
ADRIAN ;- Persoana imputernicita si Administrator al tuturor persoanelor juridice care fac parte din acest grup de 17 solicitanti , este acelasi respectiv domnul TRASNEA 
FLORIN ADRIAN care a incheiat si contractele de vanzare cumparare la acelasi notar in aceiasi zi cu numere consecutive;- Dreptul de proprietate asupra spatiului aferent 
investitie nu a fost transmis in integralitatea sa. In plus, documentul de proprietate nu a fost prezentat complet pe pagina de INCHEIERE DE AUTENTIFICARE nr. 
882/01.08.2012 figureaza faptul ca acest contract mai are inca 10 anexe care nu au fost prezentate desi fac parte integranta din contract.- In Raportul asupra vizitei pe teren 
este specificat faptul ca in cladirea unde se va implementa proiectul, pe toate nivelele ( parter si cele 4 etaje ), sunt spatii necompartimentate pentru 17 proiecte depuse pe 
aceiasi Masura 312, in aceiasi sesiune de depunere, toate avand acelasi consultant -SC ENZO COM SRL. La momentul vizitei pe teren s-a constatat ca cele 17 proiecte au 
utilitati comune; un post trafo pentru intreaga cladire cu un tablou de sigurante la fiecare nivel; un singur bransament nemontat al coloanei de gaz metan pentru intreaga 
cladire; un singur put forat care trebuie sa asigure apa pentru intreaga cladire; un singur bazin vidanjabil pentru apa industriala si apa menajera, deservind intreaga cladire; o 
usa de intrare ce face comunicarea cu casa scarii pentru personal si doua porti duble metalice, care fac posibila comunicarea pe holuri comune cu cele trei lifturi pentru 
materiale si marfuri. Postul trafo, putul forat si bazinul vidanjabil, vor deservi toate cele 17 proiecte, neprecizandu-se daca exista o corelare intre capacitatile acestora si 
necesitatile pentru cele 17 proiecte, dar nu exista o separare a utilitatilor pentru fiecare din cele 17 investitii in parte.- Certificatele de urbanism , avizele si notificarile DSP, 
DSVSA, APM Brasov, sunt eliberate toate in aceeasi zi sau in zile apropiate cu numere consecurite pentru toate cele 17 proiecte;- Cele 17 proiecte au Buget indicative si 
SF aproape identice;- Dovada cofinantarii este facuta prin Extrase de cont de la aceiasi banca, Banca Comerciala Romana Sucursala Brasov, pentru sume apropiate; - 
Activitatea propusa prin proiect de solicitantul SC SAGUNDO SRL este aferenta cod CAEN 2512 Fabricarea de usi si ferestre din metal, cod complementar unor activitati 
propuse de unii solicitanti din cei 17 mentionati;- In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din 
Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a 
procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial 
condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar". In concluzie solicitantul a creat 
conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin) necuvenit. Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG6 ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca 
dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” si s-a bifat DA la punctul 6. ”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?” din urmatoarele considerente:- Referitor la criteriul EG 6 ”Beneficiarul trebuie sa 
dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” s-a bifat nu, acest criteriu nu este indeplinit deoarece in contractul de vanzare 
cumparare este stipulat privilegiul vanzatorului si se noteaza in CF 102677 - C1 – U19 interdictie instrainare si grevare in favoarea domnului BUICA MIHAIL CRISTIAN 
proprietarul initial al terenului, din care rezulta faptul ca dreptul de proprietate nu a fost transmis in integralitatea sa. In plus, documentul de proprietate nu a fost prezentat 
complet pe pagina de INCHEIERE DE AUTENTIFICARE nr. 882/01.08.2012 figureaza faptul ca acest contract mai are inca 10 anexe care nu au fost prezentate desi fac 
parte integranta din contract.In plus spatiul destinat investitiei este cumparat de la acelasi vanzator de la care au cumparat alti 17 solicitanti care au depus proiecte pe 
masura 312 in aceiasi sesiune de depunere.- Referitor la punctul 6 s-au constatat urmatoarele : proiectul propus face parte dint-un grup omogen de 17 solicitanti pe M312 
(din aceeasi sesiune de depunere) Cei 17 solicitanti sunt : SC SQUIDIO SPIRIT SRL SC AQUILANI SRL SC COXTON SRL SC SAGUNDO SRL TRASNEA ADRIAN
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411 312 M 01 12 7 08 00044 2012 9 26

„ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE 
PENTRU FABRICAREA 

PRODUSELOR DIN BETON 
PENTRU CONSTRUCŢII”

MOVILEANU 
RAREŞ-NICOLAE BRASOV

Comuna/Oras 
SINCA NOUA Sat 

SINCA NOUA
- - - - - - - - - - 285.195 0 200.000 0 85.195 60.453.735

La poz. 1.6 s-a bifat NU deoarece in M.J. se precizeaza ca activitatea proiectului consta in producerea prefabricatelor din beton avand ca veriga principala, in cadrul fluxului 
tehnologic, prepararea betonului proaspat ce va sta la baza fabricarii produsului finit.In acest scop s-a prevazut prin proiect aprovizionarea cu nisip, pietris, apa, ciment si a 
unui mixer de beton planetar. Codul CAEN 2363 specific fabricarii betoanelor nu se finanteaza pe M312. Prin urmare , aceasta activitatenu este eligibila. La EG2 s-a bifat 
NU deoarece:- viabilitatea investitiei depinde de fabricarea produselor din beton si avand in vedere ca codul CAEN 2363 specific fabricarii betoanelor nu se finanteaza pe 
M312 rezulta ca aceasta activitate nu este realizabila.- Conform MJ-lui si a documentelor intocmite de experti la vizita pe teren rezulta ca investitia nu are asigurata sursa de 
apa si reteaua de evacuare a apelor uzate.- De asemenea solicitantul nu asigura depozitarea materiei prime si a produsului finit (conf. mentiunilor din MJ). La EG2 s-a bifat 
NU deoarece:- viabilitatea investitiei depinde de fabricarea produselor din beton si avand in vedere ca codul CAEN 2363 specific fabricarii betoanelor nu se finanteaza pe 
M312 rezulta ca aceasta actiune nu este realizabila.- Conform MJ-lui si a documentelor intocmite de experti la vizita pe teren rezulta ca investitia nu are asigurata sursa de 
apa si reteaua de evacuare a apelor uzate.- De asemenea solicitantul nu asigura depozitarea materiei prime si a produsului finit (conf. mentiunilor din MJ). La poz. 3/3.3 s-a 
bifat NU deoarece in M.J. se precizeaza ca activitatea proiectului consta in producerea prefabricatelor din beton avand ca veriga principala, in cadrul fluxului tehnologic, 
prepararea betonului proaspat ce va sta la baza fabricarii produsului finit.In acest scop s-a prevazut prin proiect aprovizionarea cu nisip, pietris, apa, ciment si a unui mixer 
de beton planetar. Codul CAEN 2363 specific fabricarii betoanelor nu se finanteaza pe M312. Prin urmare , aceasta actiune nu este eligibila deoarece produsul finit nu se 
poate realiza. Proiectul solicitantilor pe M312: MOVILEANU RAREŞ-NICOLAE si STRAVOIU ANDREEA au acelasi titlu, acelasi consultant, sunt vecini si sunt 
complementare avand aceeasi linie de productie iar unul achizitioneaza incarcator si celalalt autobasculanta. La poz. 1.6 s-a bifat NU deoarece in M.J. se precizeaza ca 
activitatea proiectului consta in producerea prefabricatelor din beton avand ca veriga principala, in cadrul fluxului tehnologic, prepararea betonului proaspat ce va sta la baza 
fabricarii produsului finit.In acest scop s-a prevazut prin proiect aprovizionarea cu nisip, pietris, apa, ciment si a unui mixer de beton planetar. Codul CAEN 2363 specific 
fabricarii betoanelor nu se finanteaza pe M312. Prin urmare , aceasta activitate nu este eligibila.La EG2 s-a bifat NU deoarece:- viabilitatea investitiei depinde de fabricarea 
produselor din beton si avand in vedere ca codul CAEN 2363 specific fabricarii betoanelor nu se finanteaza pe M312 rezulta ca aceasta activitate nu este realizabila.- 
Conform MJ-lui si a documentelor intocmite de experti la vizita pe teren rezulta ca investitia nu are asigurata sursa de apa si reteaua de evacuare a apelor uzate.- De 
asemenea solicitantul nu asigura depozitarea materiei prime si a produsului finit (conf. mentiunilor din MJ).La poz. 3/3.3 s-a bifat NU deoarece in M.J. se precizeaza ca 
activitatea proiectului consta in producerea prefabricatelor din beton avand ca veriga principala, in cadrul fluxului tehnologic, prepararea betonului proaspat ce va sta la baza 
fabricarii produsului finit.In acest scop s-a prevazut prin proiect aprovizionarea cu nisip, pietris, apa, ciment si a unui mixer de beton planetar. Codul CAEN 2363 specific 
fabricarii betoanelor nu se finanteaza pe M312. Prin urmare , aceasta actiune nu este eligibila deoarece produsul finit nu se poate realiza.

412 312 M 01 12 7 08 00042 2012 9 26

ACHIZIȚIE DE UTILAJE 
PENTRU PREGĂTIREA 
TERENULUI LA S.C. SIA 
TREBOR UTILAJE S.R.L.

SIA TREBOR 
UTILAJE S.R.L. BRASOV

Comuna/Oras 
SANPETRU Sat 

SANPETRU
- - - - - - - - - - 107.100 0 74.970 0 32.130 60.528.705

Verificarea eligibilitatii solicitantului; Punct 1.1; Responsabilul legal de proiect, SAVA ROBERT-MILUTA este asociat unic (cu procent 100% ) si administrattor in cadrul 
firmei sc SIA TREBOR UTILAJE srl, dar este si asociat cu cota 50% si administrator in sc VIROCRI srl, conform extrasului RECOM (ONRC) pe care il anexam prezentului 
document.In documentul 11.3-Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, document anexat Cererii de Finantare, se bifeaza ,,Intreprindere autonoma". 
Verificarea eligibilitatii solicitantului; Punct 1.1; Responsabilul legal de proiect, SAVA ROBERT-MILUTA este asociat unic ( procent 100% ) si administrator in cadrul firmei 
sc SIA TREBOR UTILAJE srl (solicitantul acestui proiect), dar este si asociat cu cota 50% si administrator in sc VIROCRI srl, conform extrasului RECOM (ONRC), pe care 
il anexam prezentului document.In documentul 11.3-Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, document anexat Cererii de Finantare, se bifeaza 
,,Intreprindere autonoma".Conform ,,Metodologiei pentru verificarea criteriilor de eligibilitate "- punctul 1.1, se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul 
intreprinderii.Date fiind cele precizate mai sus, expertul declara proiectul neeligibil.

413 312 C 01 12 7 08 00041 2012 9 26 ACHIZITIE UTILAJE LA SC 
SHAQIRI VISION SRL

SC SHAQIRI 
VISION SRL BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

LUNCA CALNICULUI
- - - - - - - - - - 234.740 21.700 199.529 0 35.211 60.728.234

S-a bifat “ nu “ la EG6 deoarece din contractual de vanzare cumparare nu rezulta dreptul de proprietate in integralitatea sa, notandu-se interdictia de instrainare si grevare 
asupra spatiului in favoarea vanzatorului Din studiul Cererii de finantare se constata urmatoarele :- Amplasamentul proiectului este un spatiu intr-o cladire dezafectata unde 
mai sunt amplasate 16 proiecte din cadrul aceleiasi masuri si sesiune de proiecte.- Toate societatile (mai putin persoanele fizice) solicitante au ca administrator pe domnul 
Trasnea Adrian-Florin- Toti solicitantii mandateaza pe domnul Trasnea Adrian-Florin sa ii reprezinte la cumpararea spatiului unde se vor implementa proiectele si pentru 
depunerea cererilor de finantare, in unele cazuri si pentru vizita pe teren a expertilor OJPDRP. - Toti solicitantii achizitioneaza spatiul destinat proiectului de la domnul Buica 
Cristian Mihail prin contract de vanzare cumparare, autentificat de notar, impreuna cu 10 anexe(care nu se ataseaza ), liber de sarcini insa cu interdictia de instrainare si 
grevare in favoarea cumparatorului.- Certificate constatatoare sunt incomplete, lipsesc paginile de unde rezulta cine este administrator. - Spatiile destinate proiectului au 
acces si utilitati comuneLuand in considerare cele enumerate mai sus consideram ca s-au creat conditii artificiale( si fractionare) in vederea in vederea obtinerii de ajutor 
financiar care contravine obiectivelor masurii Proiectul nu indeplineste EG6 deoarece din contractual de vanzare cumparare nu rezulta dreptul de proprietate in integralitatea 
sa, notandu-se interdictia de instrainare si grevare asupra spatiului in favoarea vanzatoruluiDin studiul Cererii de finantare se constata urmatoarele :- Amplasamentul 
proiectului este un spatiu intr-o cladire dezafectata unde mai sunt amplasate 16 proiecte din cadrul aceleiasi masuri si sesiune de proiecte.- Toate societatile (mai putin 
persoanele fizice) solicitante au ca administrator pe domnul Trasnea Adrian-Florin- Toti solicitantii mandateaza pe domnul Trasnea Adrian-Florin sa ii reprezinte la 
cumpararea spatiului unde se vor implementa proiectele si pentru depunerea cererilor de finantare, in unele cazuri si pentru vizita pe teren a expertilor OJPDRP. - Toti 
solicitantii achizitioneaza spatiul destinat proiectului de la domnul Buica Cristian Mihail prin contract de vanzare cumparare, autentificat de notar, impreuna cu 10 anexe(ca
nu se ataseaza ), liber de sarcini insa cu interdictia de instrainare si grevare in favoarea cumparatorului.- Certificate constatatoare sunt incomplete, lipsesc paginile de unde 
rezulta cine este administrator. - Spatiile destinate proiectului au acces si utilitati comune- Acelasi elaborator pentru toate cele 17 proiecte. Luand in considerare cele 
enumerate mai sus consideram ca s-au creat conditii artificiale( si fractionare) in vederea in vederea obtinerii de ajutor financiar care contravine obiectivelor masurii

414 312 C 01 12 7 08 00043 2012 9 26 ACHIZITIE UTILAJE LA SC 
AQUILANI SRL

SC AQUILANI  
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

LUNCA CALNICULUI
- - - - - - - - - - 234.740 21.180 199.529 0 35.211 60.927.763

La criteriul EG 6 ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” s-a bifat nu, acest criteriu nu este 
indeplinit deoarece in contractul de vanzare cumparare este stipulat privilegiul vanzatorului si se noteaza in CF 102677 - C1 – U14 interdictie instrainare si grevare in 
favoarea domnului BUICA MIHAIL CRISTIAN proprietarul initial al terenului, din care rezulta faptul ca dreptul de proprietate nu a fost transmis in integralitatea sa. In plus, 
documentul de proprietate nu a fost prezentat complet pe pagina de INCHEIERE DE AUTENTIFICARE nr. 891/01.08.2012 figureaza faptul ca acest contract mai are inca 
10 anexe care nu au fost prezentate desi fac parte integranta din contract.In plus spatiul destinat investitiei este cumparat de la acelasi vanzator de la care au cumparat alti 
17 solicitanti care au depus proiecte pe masura 312 in aceiasi sesiune de depunere. S-a bifat DA la 6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de 
plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? Din urmatoarele motive:- proiectul propus face parte dint-un grup omogen de 17 solicitanti pe 
M312 (din aceeasi sesiune de depunere), cei 17 solicitanti sunt : SC SQUIDIO SPIRIT SRL, SC AQUILANI SRL, SC COXTON SRL, SC SAGUNDO SRL, TRASNEA 
ADRIAN FLORIN, TRASNEA ELENA, DUMITRACHE MONICA, SC INSEO PLAN SRL, SC COMORE IDEA SRL, TIUCA LAVINIA CRISTINA, SC SEGOLEN NEO 
SRL, SC MAGUARY SRL, SC TIVOLI SISTEM SRL, SC SHAQIRI VISION SRL, SC CUANDO STUDIO SRL.- Cele 17 spatii aferente investitiilor propuse sunt cumparate 
de la acelasi vanzator si anume BUICA MIHAIL CRISTIAN, iar imputernicit din partea cumparatorilor figureaza aceiasi persoana, respectiv domnul TRASNEA FLORIN 
ADRIAN ;- Persoana imputernicita si Administrator al tuturor persoanelor juridice care fac parte din acest grup de 17 solicitanti , este acelasi respectiv domnul TRASNEA 
FLORIN ADRIAN care a incheiat si contractele de vanzare cumparare la acelasi notar in aceiasi zi cu numere consecutive;- Dreptul de proprietate asupra spatiului aferent 
investitie nu a fost transmis in integralitatea sa. In plus, documentul de proprietate nu a fost prezentat complet pe pagina de INCHEIERE DE AUTENTIFICARE nr. 
891/01.08.2012 figureaza faptul ca acest contract mai are inca 10 anexe care nu au fost prezentate desi fac parte integranta din contract.- In Raportul asupra vizitei pe teren 
este specificat faptul ca in cladirea unde se va implementa proiectul, pe toate nivelele ( parter si cele 4 etaje ), sunt spatii necompartimentate pentru 17 proiecte depuse pe 
aceiasi Masura 312, in aceiasi sesiune de depunere, toate avand acelasi consultant -SC ENZO COM SRL. La momentul vizitei pe teren s-a constatat ca cele 17 proiecte au 
utilitati comune; un post trafo pentru intreaga cladire cu un tablou de sigurante la fiecare nivel; un singur bransament nemontat al coloanei de gaz metan pentru intreaga 
cladire; un singur put forat care trebuie sa asigure apa pentru intreaga cladire; un singur bazin vidanjabil pentru apa industriala si apa menajera, deservind intreaga cladire; o 
usa de intrare ce face comunicarea cu casa scarii pentru personal si doua porti duble metalice, care fac posibila comunicarea pe holuri comune cu cele trei lifturi pentru 
materiale si marfuri. Postul trafo, putul forat si bazinul vidanjabil, vor deservi toate cele 17 proiecte, neprecizandu-se daca exista o corelare intre capacitatile acestora si 
necesitatile pentru cele 17 proiecte, dar nu exista o separare a utilitatilor pentru fiecare din cele 17 investitii in parte.- Certificatele de urbanism , avizele si notificarile DSP, 
DSVSA, APM Brasov, sunt eliberate toate in aceeasi zi sau in zile apropiate cu numere consecurive pentru toate cele 17 proiecte;- Cele 17 proiecte au Buget indicative si 
SF aproape identice;- Dovada cofinantarii este facuta prin Extrase de cont de la aceiasi banca, Banca Comerciala Romana Sucursala Brasov, pentru sume apropiate; - 
Activitatea propusa prin proiect de solicitantul SC AQUILANI SRL este aferenta cod CAEN 1629 Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din Pluta, paie, si 
din alte material vegetale activitati complementare cu activitatea propusa de TRASNEA ADRIAN CAEN 1629, si SC SHAQIRI VISION SRL activitate aferenta CAEN 1621 
Fabricarea de Furnituri si panouri de lemn.- In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul 
Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control 
şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pen
a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar". In concluzie solicitantul a creat conditii artificiale pentru a 
beneficia de plati (sprijin) necuvenit. Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG6 ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de 
proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” si s-a bifat DA la punctul 6. ”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi 
(sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?” din urmatoarele considerente:- Referitor la criteriul EG 6 ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca 
dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” s-a bifat nu, acest criteriu nu este indeplinit deoarece in contractul de vanzare cumparare 
este stipulat privilegiul vanzatorului si se noteaza in CF 102677 - C1 – U14 interdictie instrainare si grevare in favoarea domnului BUICA MIHAIL CRISTIAN proprietarul 
initial al terenului, din care rezulta faptul ca dreptul de proprietate nu a fost transmis in integralitatea sa. In plus, documentul de proprietate nu a fost prezentat complet pe 
pagina de INCHEIERE DE AUTENTIFICARE nr. 891/01.08.2012 figureaza faptul ca acest contract mai are inca 10 anexe care nu au fost prezentate desi fac parte 
integranta din contract.In plus spatiul destinat investitiei este cumparat de la acelasi vanzator de la care au cumparat alti 17 solicitanti care au depus proiecte pe masura 
312 in aceiasi sesiune de depunere - Referitor la punctul 6 s-au constatat urmatoarele : proiectul propus face parte dint-un grup omogen de 17 solicitanti pe M312 (d

415 312 M 01 12 7 08 00117 2012 9 27 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
CONSTRUCTII

S.C. HALCHIU 
TRANS S.R.L. BRASOV

Comuna/Oras 
HALCHIU Sat 

HALCHIU
- - - - - - - - - - 273.000 0 191.100 0 81.900 61.118.863

Pct1.- Solicitantul ,prin reprezentantul legal,in documentul 11.3"Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor" a declarat ca societatea are 
statut de "autonoma" insa in urma verificarilor efectuate la ONRC s-a constatat ca asociatul unic al SC Halchiu Trans SRL,d-na.Nedelcu Ana Catalina este actionar majori
cu 33.354% din actiuni si la firma "SC NEXUS MDC CAFE SRL" cod CAEN princiipal 5610 - Restaurante,firma respectiva avand activitataea suspendata temporar de la 
data de 01.07.2009 pana la data de 30.06.2012.Proiectul fiind depus in data de 27.09.2012,ulterior incheierii suspendarii se considera ca declaratia cu privire la incadrarea 
intreprinderii in categoria microintreprinderilor este neconforma cu realitatea (intreprinderea este legata nu autonoma) si in acest caz proiectul este neeligibil. Pct1. - 
Solicitantul ,prin reprezentantul legal,in documentul 11.3"Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor" a declarat ca societatea are statut de 
"autonoma" insa in urma verificarilor efectuate la ONRC s-a constatat ca asociatul unic al SC Halchiu Trans SRL,d-na.Nedelcu Ana Catalina este actionar majoritar cu 
33.354% din actiuni si la firma "SC NEXUS MDC CAFE SRL" cod CAEN princiipal 5610 - Restaurante,firma respectiva avand activitataea suspendata temporar de la data 
de 01.07.2009 pana la data de 30.06.2012.Proiectul fiind depus in data de 27.09.2012,ulterior incheierii suspendarii se considera ca declaratia cu privire la incadrarea 
intreprinderii in categoria microintreprinderilor este neconforma cu realitatea (intreprinderea este legata nu autonoma) si in acest caz proiectul este neeligibil.
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416 312 C 01 12 7 08 00107 2012 9 27

ACHIZITIONAREA DE 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE 
PENTRU FABRICAREA DE 

PRODUSE DIN BETON 
PENTRU CONSTRUCTII

M.T. 
PREFABRICATE 

SRL
BRASOV Comuna/Oras 

BUDILA Sat BUDILA - - - - - - - - - - 233.680 2.300 198.628 0 35.052 61.317.491

Verificarea eligibilitatii solicitantului; Punctul 1.1 ; Responsabilul legal al proiectului, TUDOSE MARIUS CIPRIAN este asociat unic cu procent 100% si administrator in 
cadrul firmei SC M.T.PREFABRICATE SRL ( solicitantul proiectului de fata ), dar are si calitatea de Persoana Fizica Autorizata, conform extrasului RECOM ( ONRC ) pe 
care il anexam prezentului document E 3.1. In documentul 11.3- Declaratie privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, responsabilul legal de proiect bifeaza 
,,Intreprindere autonoma". Conform ,,Metodologiei de verificarea criteriilor de eligibilitate"- punctul 1.1, se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul 
intreprinderii.Verificarea eligibilitatii solicitantului; Punctul 1.6 ; In cuprinsul Memoriului Justificativ se precizeaza ca se vor achizitiona prin proiect utilaje necesare fabricarii 
betonului ( concasor pentru concasarea balastrului, malaxor productie beton ), dar si aprovizionarea cu ingredientele necesare fabricarii betonului ( nisip, balastru, ciment - 
care se vor depozita in incinta firmei). Toate aceste activitati apartin Codului CAEN 2363- Fabricarea betonului, cod CAEN care nu este cuprins in Anexa nr.9B / Masura 
312. Prin urmare , activitatea de productie a betonului, nu este eligibila pe Masura 312. Verificarea criteriilor generale de eligibilitate; Criteriul EG 2 ; Nu se demonstreaza 
viabilitatea investitiei; In ,,Matricea de verificare a viabilitatii economico-finasnciare ", punctul 4- Rata rezultatului din exploatare- NU SE RESPECTA CRITERIUL. -Matricea 
de verificare a viabilitatii economico-financiare- Punctul 4 - Rata rezultatului din exploatare - NU RESPECTA CRITERIUL. -Verificarea eligibilitatii solicitantului; Punctul 1.1
Responsabilul legal al proiectului, TUDOSE MARIUS CIPRIAN este asociat unic cu procent 100% si administrator in cadrul firmei SC M.T.PREFABRICATE SRL ( 
solicitantul proiectului de fata ), dar are si calitatea de Persoana Fizica Autorizata, conform extrasului RECOM ( ONRC ), pe care il anexam prezentului document E 3.1. In 
documentul 11.3- Declaratie privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, responsabilul legal de proiect bifeaza ,,Intreprindere autonoma". Conform ,,Metodologiei de 
verificarea criteriilor de eligibilitate"- punctul 1.1, se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii.-Verificarea eligibilitatii solicitantului; Punctul 1.6 ; In 
cuprinsul Memoriului Justificativ, punctul 2.4-se precizeaza ca ativitatea proiectului se incadreaza in urmatoarele Coduri CAEN- 2361; 2362; 2363; 2369; De asemenea se 
precizeaza ca se vor achizitiona prin proiect utilaje necesare fabricarii betonului ( concasor pentru concasarea balastrului, malaxor PENTRU productie beton ), dar si 
aprovizionarea cu ingredientele necesare fabricarii betonului ( nisip, balastru, ciment - care se vor depozita in incinta firmei). Toate aceste activitati apartin Codului CAEN 
2363- Fabricarea betonului, cod CAEN care nu este cuprins in Anexa nr.9B / Masura 312. Prin urmare , activitatea de productie a betonului, nu este eligibila pe Masura 
312.-Verificarea criteriilor generale de eligibilitate; Criteriul EG 2 ; Nu se demonstreaza viabilitatea investitiei; In ,,Matricea de verificare a viabilitatii economico-finasnciare ", 
punctul 4- Rata rezultatului din exploatare- NU SE RESPECTA CRITERIUL.Date fiind precizarile de mai sus, proiectul de fata este neeligibil.

417 312 M 01 12 7 08 00102 2012 9 27

„INFIINTARE UNITATE 
PENTRU FABRICAREA DE 
FURNIRE SI PANOURI DIN 

LEMN” 

SC FORESTICA 
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
HARMAN Sat 

HARMAN
- - - - - - - - - - 234.844 0 199.618 0 35.226 61.517.109

S-a bifat NU la criteriul de eligibilitatea EG2 deoarece nu este asigurat accesul la investitie asa cum reiese din fisa E4.1 Raport asupra verificarii pe teren ”terenul destinat 
investitiei are o suprafata de 2000 mp si este delimitat prin tarusi, facand parte dintr-o sola mai mare de teren arabil. Parcela acestui proiect se invecineaza la rasarit cu o 
unitate de depozitare cereale si cu parcelele altor solicitanti pe aceeiasi masura 312 cu proiecte depuse in aceiasi sesiune de depunere cu contracte de superficie pe teren
luate in folosinta de la acelasi cedent - SC FRESCO LAND INTL SRL”.Prin proiect nu s-au prevazut cheltuieli pentru amenajarea drumului de acces la investie asa cum 
este prevazut in Contract de superficie nr.2506/17.09.2012 ”...voi permite amenajarea drumurilor de acces formate din terenurile cu nr. cadastrale 105530 si 105531 si 
aducerea utilitatilor de la drumul DE 735 pana la terenul care face obiectul contractului de superficie, lucrari ce se vor efectua prin diligenta si pe cheltuiala superficiarei. 
Garantez superficiarei ca in situatia in care va mai fi nevoie de o suprafata de teren pentru largirea drumului cu nr. cad. 105530 si nr. cad 105531 voi accepta largirea 
drumurilor cu respectarea normelor urbanistice zonale, fapt ce se va realiza prin diligenta si pe cheltuiala superficiarei ”.Prin urmare, neavand asigurat accesul la investitie si 
nici avize sau alte documente din care sa reiasa ca au initiat procedurile necesare pentru realizarea acestui drum si pentru schimbarea destinatiei terenului, proiectul nu e
viabil neavand solutie tehnica pentru accesul la terenul pe care doreste sa realizeze proiectul. Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG 2 
deoarece nu este asigurat accesul la investitie asa cum reiese din fisa E4.1 Raport asupra verificarii pe teren si din pozele realizate cu ocazia vizitei ”terenul destinat 
investitiei are o suprafata de 2000 mp si este delimitat prin tarusi, facand parte dintr-o sola mai mare de teren arabil. Parcela acestui proiect se invecineaza la rasarit cu o 
unitate de depozitare cereale si cu parcelele altor solicitanti pe aceeiasi masura 312 cu proiecte depuse in aceiasi sesiune de depunere cu contracte de superficie pe teren
luate in folosinta de la acelasi cedent - SC FRESCO LAND INTL SRL”.Prin proiect nu s-au prevazut cheltuieli pentru amenajarea drumului de acces la investie asa cum 
este prevazut in Contract de superficie nr.2506/17.09.2012 ”...voi permite amenajarea drumurilor de acces formate din terenurile cu nr. cadastrale 105530 si 105531 si 
aducerea utilitatilor de la drumul DE 735 pana la terenul care face obiectul contractului de superficie, lucrari ce se vor efectua prin diligenta si pe cheltuiala superficiarei. 
Garantez superficiarei ca in situatia in care va mai fi nevoie de o suprafata de teren pentru largirea drumului cu nr. cad. 105530 si nr. cad 105531 voi accepta largirea 
drumurilor cu respectarea normelor urbanistice zonale, fapt ce se va realiza prin diligenta si pe cheltuiala superficiarei ”.Prin urmare, neavand asigurat accesul la investitie si 
nici avize sau alte documente din care sa reiasa ca au initiat procedurile necesare pentru realizarea acestui drum si pentru schimbarea destinatiei terenului, proiectul nu e
viabil neavand solutie tehnica pentru accesul la terenul pe care doreste sa realizeze proiectul.

418 312 M 01 12 7 08 00100 2012 9 27

INVESTITIE NOUA HALA DE 
PRODUCTIE PENTRU 

FABRICAREA DE 
CONSTRUCTII METALICE SI 

FABRICAREA ALTOR 
ARTICOLE DIN METAL

ORBAN 
MARIOARA BRASOV

Comuna/Oras 
HARSENI Sat 

COPACEL
- - - - - - - - - - 235.294 0 200.000 0 35.294 61.717.109

-S-a bifat NU la EG6 deoarece solicitantul a prezentat, pentru imobilul pe care il are in proprietate si pe care urma sa se realizeze investitia, Extras CF in care era mentionat 
dreptul de ipoteca in favoarea OPPORTUNITY MICROCREDIT ROMANIA IFN S.A. si interdictia de instrainare, grevare si plata dobanzilor contractuale. -S-au solicitat 
clarificari si anume, prezentarea Acordului societatii de creditare pentru implementarea proiectului si Contractul de credit.-Solicitantul a prezentat Adresa prin care 
OPPORTUNITY MICROCREDIT ROMANIA IFN S.A. isi da acordul pentru implementarea proiectului, cu conditia mentinerii ipotecii conventionale de rang I,a interdictiilor 
intabulate si extinderea legala a ipotecii asupra tuturor constructiilor, imbunatatirilor si accesoriilor;-De asemenea, s-a prezentat Contractul de Credit incheiat intre 
OPPORTUNITY MICROCREDIT ROMANIA IFN S.A. si PALER LAURA ELENA I.I., la care s-a anexat Contractul de ipoteca mobiliara incheiat intre PALER GHEORGHE, 
PALER LAURA-ELENA, ORBAN MARIOARA, in calitate de fideiusori si OPPORTUNITY MICROCREDIT ROMANIA IFN S.A., in calitate de creditor. Prin acest contract 
creditorul este in drept sa-si recupereze creantele prin executarea silita a Fideiusorilor, in cazul in care debitorul nu isi respecta intocmai si la termen obligatiile asumate prin 
contract.-S-a prezentat Contractul de ipoteca imobiliara incheiat intre OPPORTUNITY MICROCREDIT ROMANIA IFN S.A., in calitate de creditor si ORBAN MARIOARA 
SI ORBAN IOAN ADRIAN, in calitate de garanti ipotecari, prin care se constituie ipoteca de rang I asupra imobilului constand din teren in suprafata de 2000mp si rampa 
incarcare animale, inregistrat in CF cu nr. 2635/1/1, constituit ca si garantie pentru pentru plata integrala si la termen a sumei imprumutate de PALER LAURA ELENA I.I.-
S-a prezentat Contractul de fideiusiune, incheiat intre OPPORTUNITY MICROCREDIT ROMANIA IFN S.A., in calitate de creditor si PALER GHEORGHE, PALER LAURA
ELENA si ORBAN MARIOARA, in calitate de fideiusori prin care acestia se obliga, cu acordul debitorului principal, PALER LAURA ELENA I.I., sa execute solidar cu 
debitorul principal obligatia acestuia fata de creditor de a efectua plata integrala si la termen a sumei garantate in baza contractului de microcredit si garanteaza, in mod 
irevocabil si neconditionat ca intreg patrimoniul, prezent si viitor, inclusiv veniturile ce le vor realiza din orice activitati, executarea obligatiei debitorului principal de restituire 
la scadenta a sumei garantate. In caz de neindeplinire a obligatiei asumate de catre debitorul principal, creditorul isi poate realiza creanta prin executarea silita a bunurilor 
fideiusorilor. la 3.1 s-a bifat Da, cu diferente, deoarece s-au solicitat informatii suplimentare cu privire la introducerea pe cap. 2-neeligibil a cheltuielii cu racordarea la ener
electrica de la reteaua comunala la terenul pe care sa doreste sa se realizeze investitia -S-a bifat NU la EG6 deoarece solicitantul a prezentat, pentru imobilul pe care il are 
in proprietate si pe care urma sa se realizeze investitia, Extras CF in care era mentionat dreptul de ipoteca in favoarea OPPORTUNITY MICROCREDIT ROMANIA IFN S.
si interdictia de instrainare, grevare si plata dobanzilor contractuale. -S-au solicitat clarificari si anume, prezentarea Acordului societatii de creditare pentru implementarea 
proiectului si Contractul de credit.-Solicitantul a prezentat Adresa prin care OPPORTUNITY MICROCREDIT ROMANIA IFN S.A. isi da acordul pentru implementarea 
proiectului, cu conditia mentinerii ipotecii conventionale de rang I,a interdictiilor intabulate si extinderea legala a ipotecii asupra tuturor constructiilor, imbunatatirilor si 
accesoriilor;-De asemenea, s-a prezentat Contractul de Credit incheiat intre OPPORTUNITY MICROCREDIT ROMANIA IFN S.A. si PALER LAURA ELENA I.I., la care s-
anexat Contractul de ipoteca mobiliara incheiat intre PALER GHEORGHE, PALER LAURA-ELENA, ORBAN MARIOARA, in calitate de fideiusori si OPPORTUNITY 
MICROCREDIT ROMANIA IFN S.A., in calitate de creditor. Prin acest contract creditorul este in drept sa-si recupereze creantele prin executarea silita a Fideiusorilor, in 
cazul in care debitorul nu isi respecta intocmai si la termen obligatiile asumate prin contract.-S-a prezentat Contractul de ipoteca imobiliara incheiat intre OPPORTUNITY 
MICROCREDIT ROMANIA IFN S.A., in calitate de creditor si ORBAN MARIOARA SI ORBAN IOAN ADRIAN, in calitate de garanti ipotecari, prin care se constituie 
ipoteca de rang I asupra imobilului constand din teren in suprafata de 2000mp si rampa incarcare animale, inregistrat in CF cu nr. 2635/1/1, constituit ca si garantie pentru 
pentru plata integrala si la termen a sumei imprumutate de PALER LAURA ELENA I.I.-S-a prezentat Contractul de fideiusiune, incheiat intre OPPORTUNITY 
MICROCREDIT ROMANIA IFN S.A., in calitate de creditor si PALER GHEORGHE, PALER LAURA-ELENA si ORBAN MARIOARA, in calitate de fideiusori prin care 
acestia se obliga, cu acordul debitorului principal, PALER LAURA ELENA I.I., sa execute solidar cu debitorul principal obligatia acestuia fata de creditor de a efectua plata 
integrala si la termen a sumei garantate in baza contractului de microcredit si garanteaza, in mod irevocabil si neconditionat ca intreg patrimoniul, prezent si viitor, inclusiv 
veniturile ce le vor realiza din orice activitati, executarea obligatiei debitorului principal de restituire la scadenta a sumei garantate. In caz de neindeplinire a obligatiei 
asumate de catre debitorul principal, creditorul isi poate realiza creanta prin executarea silita a bunurilor fideiusorilor.
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419 312 M 01 12 7 08 00103 2012 9 27
„DEZVOLTAREA S.C. DEKA 

PRINT S.R.L. PRIN ACHIZITIE 
ECHIPAMENTE „.

SC DEKA PRINT 
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

PREJMER
- - - - - - - - - - 236.179 0 199.000 0 37.179 61.916.109

Punctul 1.1 s-a bifat NU, deoarece, in urma verificarii RECOM, s-a constatat ca Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conform realitatii. 
Astfel asociatul unic, Nagy Etelka-Andreea CNP2811109080123, este asociat majoritar cu 99.01% in SC ANDREEA XXL PRODUCTION SRL, obiect principal de activitat
7311-Activitati ale agentiilor de publicitate si obiect secundar autorizat 4673 - Comert cu ridicata a materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor 
sanitare. Astfel investitia realizata prin proiect se va adresa pietei materialelor publicitare deoarece se vor comercializa Casete reclame, Panouri reclama, o parte din ele 
obtinute prin prelucrarea de material lemnos, rezultand ca cele doua intreprinderi sunt legate deoarece activeaza pe aceeasi piata/piete adiacente;Punctul 1.2 s-a bifat NU 
deoarece nu se respecta punctele 2 si 3 din Declaratia F; Punctul 1.1 s-a bifat NU, deoarece, in urma verificarii RECOM, s-a constatat ca Declaratia privind incadrarea in 
categoria microintreprinderilor nu este conform realitatii. Astfel asociatul unic, Nagy Etelka-Andreea CNP2811109080123, este asociat majoritar cu 99.01% in SC 
ANDREEA XXL PRODUCTION SRL, obiect principal de activitate 7311-Activitati ale agentiilor de publicitate si obiect secundar autorizat 4673 - Comert cu ridicata a 
materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor sanitare. Astfel investitia realizata prin proiect se va adresa pietei materialelor publicitare deoarece se 
vor comercializa Casete reclame, Panouri reclama, o parte din ele obtinute prin prelucrarea de material lemnos, rezultand ca cele doua intreprinderi sunt legate deoarece 
activeaza pe aceeasi piata/piete adiacente;Punctul 1.2 s-a bifat NU deoarece nu se respecta punctele 2 si 3 din Declaratia F; EG1 s-a bifat NU deoarece declaratia privind 
incadrarea in categoria microintreprinderilor nu respecta realitatea;In urma verificarii RECOM s-a constatat ca intreprinderea este una legata si nu autonoma.De asemenea 
spatiul in care se doreste implementarea proiectului este inchiriat, insa contractul de inchiriere contine clauze prin care proprietarul in mod unilateral poate solicita eliberarea 
spatiului. In extrasul CF este prevazut drept de ipoteca pentru doi terti, pe motiv de pret neachitat. Drept urmare consideram ca nu se indeplineste acest criteriu de 
eligibilitate.EG6 - s-a bifat nu deoarece spatiul in care se doreste implementarea proiectului este inchiriat, insa contractul de inchiriere contine clauze prin care proprietarul
mod unilateral poate solicita eliberarea spatiului. In extrasul CF este prevazut drept de ipoteca pentru doi terti, pe motiv de pret neachitat. Drept urmare consideram ca nu 
indeplineste acest criteriu de eligibilitate.Referitor la asigurarea utilitatilor, in cadrul SF sunt mentiuni contradictorii, astfel la pag.78 se prevede ca evacuarea apelor uzate si 
alimentarea cu energie electrica este asigurata de proprietarul cladirii si se realizeaza in baza contractului nr.________ incheiat cu SC TURSO HOLZ SRL, insa nu exista 
documente in acest sens. EG1 s-a bifat NU deoarece declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu respecta realitatea;In urma verificarii RECOM s-a 
constatat ca intreprinderea este una legata si nu autonoma.De asemenea spatiul in care se doreste implementarea proiectului este inchiriat, insa contractul de inchiriere 
contine clauze prin care proprietarul in mod unilateral poate solicita eliberarea spatiului. In extrasul CF este prevazut drept de ipoteca pentru doi terti, pe motiv de pret 
neachitat. Drept urmare consideram ca nu se indeplineste acest criteriu de eligibilitate.EG6 - s-a bifat nu deoarece spatiul in care se doreste implementarea proiectului este 
inchiriat, insa contractul de inchiriere contine clauze prin care proprietarul in mod unilateral poate solicita eliberarea spatiului. In extrasul CF este prevazut drept de ipoteca 
pentru doi terti, pe motiv de pret neachitat. Drept urmare consideram ca nu se indeplineste acest criteriu de eligibilitate.Referitor la asigurarea utilitatilor, in cadrul SF sunt 
mentiuni contradictorii, astfel la pag.78 se prevede ca evacuarea apelor uzate si alimentarea cu energie electrica este asigurata de proprietarul cladirii si se realizeaza in 
baza contractului nr.________ incheiat cu SC TURSO HOLZ SRL, insa nu exista documente in acest sens. Nu sunt prevazute lucrari. Sunt prevazute cheltuieli de montaj 
neeligibile; Nu sunt prevazute lucrari. Sunt prevazute cheltuieli de montaj neeligibile; Nu s-a constatat crearea de conditii artificiale Nu s-a constatat crearea de conditii 
artificiale Nu se respecta eligibilitatea solicitantului, datele din declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu sunt conforme cu realitatea, nu se respecta 
punctele 2 si 3 din Declaratia F;EG1 s-a bifat NU deoarece declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu respecta realitatea;In urma verificarii RECOM s-
a constatat ca intreprinderea este una legata si nu autonoma.EG6 - s-a bifat NU deoarece spatiul in care se doreste implementarea proiectului este inchiriat, insa contractul 
de inchiriere contine clauze prin care proprietarul in mod unilateral poate solicita eliberarea spatiului. De asemenea in extrasul CF este prevazut drept de ipoteca pentru doi 
terti, pe motiv de pret neachitat.Referitor la asigurarea utilitatilor, in cadrul SF sunt mentiuni contradictorii. Nu se respecta eligibilitatea solicitantului, datele din declaratia 
privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu sunt conforme cu realitatea, nu se respecta punctele 2 si 3 din Declaratia F;EG1 s-a bifat NU deoarece declaratia 
privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu respecta realitatea;In urma verificarii RECOM s-a constatat ca intreprinderea este una legata si nu autonoma.EG6 - s-
a bifat NU deoarece spatiul in care se doreste implementarea proiectului este inchiriat, insa contractul de inchiriere contine clauze prin care proprietarul in mod unilateral 
poate solicita eliberarea spatiului. De asemenea in extrasul CF este prevazut drept de ipoteca pentru doi terti, pe motiv de pret neachitat.Referitor la asigurarea utilitatilor, in 
cadrul SF sunt mentiuni contradictorii.

420 312 C 01 12 7 08 00094 2012 9 27

ACHIZITIONAREA DE 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE 
PENTRU FABRICAREA DE 
PRODUSE DIN BETON DE 

CATRE SC KRON DECOR SRL

KRON DECOR 
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
SINCA NOUA Sat 

SINCA NOUA
- - - - - - - - - - 226.380 4.600 192.423 0 33.957 62.108.532

Verificarea eligibilitatii solicitantului; Punctul 1.6- In cuprinsul M.J. se precizeaza ca activitatea proiectului se deruleaza in cadrul liniilor de productie precum; aprovizionarea 
si depozitarea nisipului, balastrului, cimentului si a apei iar prin malaxare rezultand betonul ce va fi utilizat la fabricarea produselor specificate in proiect. Activitatea 
respectiva se incadreaza in Codul CAEN 2363.De asemenea, prin proiect se achizitioneaza utilaje necesare prepararii betonului.Mentionam ca in Declaratia pe proprie 
raspundere a responsabilului legal de proiect, acesta precizeaza ca va deschide punct de lucru si pentru Codul CAEN 2363-Fabricarea betonului.Acest Cod Caen nu este 
cuprins in Anexa 9B /Masura 312 si prin urmare activitatea de productie a betonului nu este eligibila pe Masura 312. Verificarea eligibilitatii solicitantului; Punctul 1.6- In 
cuprinsul M.J. se precizeaza ca activitatea proiectului se deruleaza in cadrul liniilor de productie precum; aprovizionarea si depozitarea nisipului, balastrului, cimentului si a 
apei iar prin malaxare rezultand betonul ce va fi utilizat la fabricarea produselor specificate in proiect. Activitatea respectiva se incadreaza in Codul CAEN 2363-Fabricarea 
betonuluiDe asemenea, prin proiect se achizitioneaza utilaje necesare fabricarii betonului.Mentionam ca in Declaratia pe proprie raspundere a responsabilului legal de 
proiect, acesta precizeaza ca va deschide punct de lucru si pentru Codul CAEN 2363-Fabricarea betonului.Acest Cod Caen nu este cuprins in Anexa 9B /Masura 312 si 
prin urmare activitatea de productie a betonului nu este eligibila pe Masura 312.In consecinta, proiectul este neeligibil.

421 312 M 01 12 7 08 00096 2012 9 27 DOTARE BIROU PROIECTARE OPREAFENEA 
IOAN BRASOV Comuna/Oras 

SINCA Sat PERSANI - - - - - - - - - - 52.248 0 36.573 0 15.675 62.145.105

Pct.1 Solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili deoarece in urma verificarii efectuate la ONRC s-a constatat ca dl.Oprefenea Ioan mai este actionar cu 50% d
actiuni la SC DAMARPROIECT SRL,firma in functiune,cod CAEN 7111 - Activitati de arhitectura precum si cu 25% din actiuni(actionar majoritar deoarece sunt 4 actionari 
cu 25% actiuni) la firma SC POIANA LISEI SRL- COD CAEN 0322 -Acvacultura in ape dulci.Tinand cont de faptul ca in doc.11.3 - Declaratia privind incadrarea in 
categoria microintreprinderilor solicitantul a declarat incadrarea ca "autonoma" insa prin perticiparile ca actionar majoritar(50% si 25%) la cele doua firme sus mentionate 
trebuia sa declare corect tipul intreprinderii - "legata".Tinand cont de cele prezentate mai sus proiectul se declara neeligibil. EG 3 - Deoarece solicitantul nu a incadrat corect 
statutul microintreprinderii nu s-a putut stabili daca firma este sau nu in dificultate neavand la dispozitie datele necesare(Declaratia privind incadrarea microintreprinderii 
incompleta) Pct.1 Solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili deoarece in urma verificarii efectuate la ONRC s-a constatat ca dl.Oprefenea Ioan mai este 
actionar cu 50% din actiuni la SC DAMARPROIECT SRL,firma in functiune,cod CAEN 7111 - Activitati de arhitectura precum si cu 25% din actiuni(actionar majoritar 
deoarece sunt 4 actionari cu 25% actiuni) la firma SC POIANA LISEI SRL- COD CAEN 0322 -Acvacultura in ape dulci.Tinand cont de faptul ca in doc.11.3 - Declaratia 
privind incadrarea in categoria microintreprinderilor solicitantul a declarat incadrarea ca "autonoma" insa prin perticiparile ca actionar majoritar(50% si 25%) la cele doua 
firme sus mentionate trebuia sa declare corect tipul intreprinderii - "legata".Tinand cont de cele prezentate mai sus proiectul se declara neeligibil.EG 3 - Deoarece 
solicitantul nu a incadrat corect statutul microintreprinderii nu s-a putut stabili daca firma este sau nu in dificultate neavand la dispozitie datele necesare(Declaratia privind 
incadrarea microintreprinderii incompleta)
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ACHIZITIONAREA DE 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE 

PENTRU TAIEREA, 
FASONAREA SI FINISAREA 

PIETREI DE CATRE SC 
ADLERSTEIN SRL

ADLERSTEIN 
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
SINCA NOUA Sat 

SINCA NOUA
- - - - - - - - - - 217.390 4.600 184.781 0 32.609 62.329.886

Solicitantul mentioneaza 5 coduri CAEN pentru activitatile finantate prin proiect:2370,2369,2361,2362 si 2363.Codul CAEN 2363 nu se regaseste in Anexa 9 din M312, 
lista codurilor finantate prin proiect. In Cererea de finantare se completeaza tabelul de indicatori tehnico-economici ai investitiei si proiectiile financiare tinanduse cont si de 
activitatea care urmeaza a se desfasura pe Codul CAEN 2363 cod care nu este finantabil prin proiect.Din contractul de comodat rezulta ca se comodeaza 371mp casa si 
658,8mp teren arabil unde solicitantul doreste sa desfasoare activitati de productie, dar in contract se specifica faptul ca:”comodatarul nu poate folosi imobilele decat in 
conformitate cu destinatia acestora”. conform matricei de verificare, rezulta ca nu se respecta criteriul. Solicitantul mentioneaza 5 coduri CAEN pentru activitatile finantate 
prin proiect:2370,2369,2361,2362 si 2363.Codul CAEN 2363 nu se regaseste in Anexa 9 din M312, lista codurilor finantate prin proiect.In Cererea de finantare se 
completeaza tabelul de indicatori tehnico-economici ai investitiei si proiectiile financiare tinanduse cont si de activitatea care urmeaza a se desfasura pe Codul CAEN 2363 
cod care nu este finantabil prin proiect.Din contractul de comodat rezulta ca se comodeaza 371mp casa si 658,8mp teren arabil unde solicitantul doreste sa desfasoare 
activitati de productie, dar in contract se specifica faptul ca:”comodatarul nu poate folosi imobilele decat in conformitate cu destinatia acestora”. Conform matricei de 
verificare, rezulta ca nu se respecta criteriul.
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„ACHIZITIE ECHIPAMENTE 

PRODUCTIE SERVETELE DE 
HARTIE”

SC CARTTA 
INDUSTRY SRL BRASOV

Comuna/Oras 
TARLUNGENI Sat 

TARLUNGENI
- - - - - - - - - - 233.000 0 198.050 0 34.950 62.527.936

In Documentul Extras C.F. de informare, partea a -III-a si in Documentul Contract de Comodat nr.245/05.09.2012, este stabilit dreptul de ipoteca de rang 1,cu interdictie de 
instrainare, grevare si inchiriere, inscris in favoarea B.C.R. S.A. pentru imobilul destinat investitiei prin proiect, imobil aflat in comuna Tarlungeni, str. Principala nr.758 si 
inscris in Cartea Funciara nr. 101434 a comunei Tarlungeni. Imobilul este comodatat de sc CARTTA INDUSTRY srl de la comodanta sc CHIHLIMBAR srl, pe 15 ani, 
ambele parti putand rezilia contractul, conform Contractului de Comodat, inaintea expirarii duratei si in cazul in care banca ar porni executarea silita a imobilului in temeiul 
drepturilor conferite prin garantia imobiliara asupra bunului. -Solicitantul sc CARTTA INDUSTRY srl are sediul social la aceiasi adresa (comuna Tarlungeni, str. Principala, 
nr. 758, jud. Brasov) cu alti doi solicitanti FEADR si anume sc DON PAPIR INDUSTRY srl si sc V PAPER INDUSTRY srl, pe aceiasi Masura 312, cu proiecte depuse in 
aceiasi sesiune de depunere, cu investitii in aceiasi comuna, chiar in acelasi imobil- sc CARTTA INDUSTRY srl si sc V PAPER INDUSTRY srl, avand acelasi COD CAEN 
al activitatii -1722, acelasi consultant- sc FIA SEL srl, -Reprezentantul legal de proiect- CHIRCIU NORA-, este administrator la firma SC CARTTA INDUSTRY srl, la firma 
sc DON PAPIR INDUSTRY srl si la firma sc CHIHLIMBAR srl, cea din urma fiind proprietara imobilului si comodanta acestuia. De asemenea, CHIRCIU NORA este asocia
la firmele sc CARTTA INDUSTRY srl si sc CHIHLIMBAR srl.Anexam prezentului document, extrasele ONRC. -Proiectul este neeligibil din urmatoarele motive; EG6- s-a 
bifat cu NU deoarece;In Documentul Extras C.F. de informare, partea a -III-a si in Documentul Contract de Comodat nr.245/05.09.2012, este stabilit dreptul de ipoteca de 
rang 1,cu interdictie de instrainare, grevare si inchiriere, inscris in favoarea B.C.R. S.A. pentru imobilul destinat investitiei prin proiect, imobil aflat in comuna Tarlungeni, str. 
Principala nr.758 si inscris in Cartea Funciara nr. 101434 a comunei Tarlungeni. Imobilul este comodatat de sc CARTTA INDUSTRY srl de la comodanta sc CHIHLIMBAR 
srl, pe 15 ani, ambele parti putand rezilia contractul, conform Contractului de Comodat, inaintea expirarii duratei si in cazul in care banca ar porni executarea silita a 
imobilului in temeiul drepturilor conferite prin garantia imobiliara asupra bunului. Imobilul este impartit pentru doua firme cu acelasi COD CAEN al activitatii, ambele firme 
folosind aceiasi poarta de acces auto in curtea cu destinatie de depozit comun si conform Contractului de Comodat, firma sc CARTTA INDUSTRY srl va avea acces la 
partile de uz comun, ca si firma sc V PAPER INDUSTRY srl- Punctul 6-Solicitantul a crea conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati -Solicitantul sc CARTTA 
INDUSTRY srl are sediul social la aceiasi adresa (comuna Tarlungeni, str. Principala, nr. 758, jud. Brasov) cu alti doi solicitanti FEADR si anume sc DON PAPIR 
INDUSTRY srl si sc V PAPER INDUSTRY srl, pe aceiasi Masura 312, cu proiecte depuse in aceiasi sesiune de depunere, cu investitii in aceiasi comuna, chiar in acelasi 
imobil- sc CARTTA INDUSTRY srl si sc V PAPER INDUSTRY srl, avand acelasi COD CAEN al activitatii -1722, acelasi consultant- sc FIA SEL srl, -Reprezentantul legal 
de proiect- CHIRCIU NORA-, este administrator la firma SC CARTTA INDUSTRY srl, la firma sc DON PAPIR INDUSTRY srl si la firma sc CHIHLIMBAR srl, cea din urma 
fiind proprietara imobilului si comodanta acestuia. De asemenea, CHIRCIU NORA este asociat la firmele sc CARTTA INDUSTRY srl si sc CHIHLIMBAR srl.Anexam 
prezentului document, extrasele ONRC.
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CONSTRUIRE CENTRU DE 

INFRUMUSETARE SI 
INTRETINERE CORPORALA

FIRASTRAU 
ADINA MARIA BRASOV Comuna/Oras BRAN 

Sat BRAN - - - - - - - - - - 285.530 0 199.871 0 85.659 62.727.807

S-a bifat Nu la criteriul de eligibilitate EG2 ”Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” nu au fost rezolvate cerintele din formular E3.4 Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare nr. 64/17.07.2013, in sensul ca:- nu s-au intocmit devize pe obiect aferent utilitatilor (apa, canal, alimentare, drumuri de acces) - in CF exista un 
deviz general cu acestea si s-a cerut detaliere deoarece s-au considerat exagerata comparativ cu alte investitii similare propuse prin PNDR si nu exista in SF detaliere 
referitoare la distante pana la receptori sau furnizori de utilitati si nici suprafete de teren pe care sunt prevazute drumuri de acces care urmeaza sa fie amenajate/placate;- nu 
s-au intocmit devize pe obiect aferent cheltuieli neeligibile pentru un salon masaj si pentru salina, acestea sunt considerate neeligibile deoarece sunt descrise in proiect ca 
facand parte din gama serviciilor referitoare la sanatatea umana neeligibile pe M312 CAEN 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană - pag. 26 si 28 din SF iar in 
capitol 7.2 pag 78 din SF este prevazut sa se angajeze un specialist terapeut.- sunt prevazute in mod nejustificat spatii foarte mari pentru unele activitati in schimb nu sunt 
prevazute spatii pentru alte activitati pentru care s-au prevazut in mod ilogic dotari (coafor, manichiura si pedichiura);- nu s-a refacut cap. 6 Plan financiar si nici Prognoze 
venituri si cheltuieli, sunt prevazute venituri din activitati care sunt prezentate sumar si s-a cerut detalierea acestora si prezentarea unor tarife realiste, deoarece in cazul 
activitatilor de infrumusetare de exemplu nu se cunoaste precis de ce tip sunt (asa cum s-a mentionat anterior s-au prevazut dotari pentru coafor, manichiura, pedichiura 
pentru care nu exista spatii cu aceasta destinatie si nu se cunoaste precis daca au fost sau nu trecute in prognoze) nerezolvat prin informatii suplimentare ;Proiectul nu este 
viabil destinatia spatiilor propuse si veniturile nu sunt corelate asa cum s-a mentionat anterior. S-a solicitat refacerea prognozelor economice pentru activitatile care se vor 
realiza prin proiect deoarece nu exista o detaliere a acestora si nu se poate preciza daca au fost prevazute si venituri din activitati pentru care nu sunt prevazute spatii dar 
sunt dotari pe cheltuieli neeligibile. S-a cerut prin informatii suplimentare refacerea bugetului - nu s-a raspuns la solicitare decat partial. Proiectul nu este eligibil nu este 
indeplinit criteriul de eligibilitate EG2 ”Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” deoarece nu au fost rezolvate cerintele din formular E3.4 Fisa de solicitare
informatiilor suplimentare nr. 64/17.07.2013 in sensul ca:- nu s-au intocmit devize pe obiect aferent utilitatilor (apa, canal, alimentare, drumuri de acces) - in CF exista un 
deviz general cu acestea si s-a cerut detaliere deoarece s-au considerat exagerata comparativ cu alte investitii similare propuse prin PNDR si nu exista in SF detaliere 
referitoare la distante pana la receptori sau furnizori de utilitati si nici suprafete de teren pe care sunt prevazute drumuri de acces care urmeaza sa fie amenajate/placate;- nu 
s-au intocmit devize pe obiect aferent cheltuieli neeligibile pentru un salon masaj si pentru salina, acestea sunt considerate neeligibile deoarece sunt descrise in proiect ca 
facand parte din gama serviciilor referitoare la sanatatea umana neeligibile pe M312 CAEN 8690 Alte activităţi referitoare la sănătatea umană - pag. 26 si 28 din SF iar in 
capitol 7.2 pag 78 sin SF este prevazut sa se angajeze un specialist terapeut.- sunt prevazute in mod nejustificat spatii foarte mari pentru unele activitati in schimb nu sunt 
prevazute spatii pentru alte activitati pentru care s-au prevazut in mod ilogic dotari (coafor, manichiura si pedichiura);- nu s-a refacut cap. 6 Plan financiar si nici Prognoze 
venituri si cheltuieli, sunt prevazute venituri din activitati care sunt prezentate sumar si s-a cerut detalierea acestora si prezentarea unor tarife realiste, deoarece in cazul 
activitatilor de infrumusetare de exemplu nu se cunoaste precis de ce tip sunt (asa cum s-a mentionat anterior s-au prevazut dotari pentru coafor, manichiura, pedichiura 
pentru care nu exista spatii cu aceasta destinatie si nu se cunoaste precis daca au fost sau nu trecute in prognoze) nerezolvat prin informatii suplimentare ;Proiectul nu este 
viabil destinatia spatiilor propuse si veniturile nu sunt corelate asa cum s-a mentionat anterior.
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”INFIINTARE ATELIER DE 
MEȘTEȘUGURI SI ARTIZANAT 
SI ALIMENTARE CU ENERGIE 

ELECTRICA DIN SURSE 
REGENERABILE DE ENERGIE 

(EOLIANA)” 

SANDU ANDREI-
VICTOR 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

BRASOV
Comuna/Oras 
HARSENI Sat 

SEBES
- - - - - - - - - - 85.189 46.236 72.411 0 12.778 62.800.218

S-a bifat NU la EG2, deoarece solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. Astfel, prin proiect se doreste achizitia unui sistem de energie regenerabila complex, 
format din panouri solare si turbina eoliana care are o valoare propusa de 46.236 euro (constructie+montaj+echipamente), valoare mult mai mare decat a dotarilor/bunurilor 
propuse pentru desfasurarea activitatii de artizanat-16.212 euro. Astfel, valoarea echipamentelor pentru producerea energiei regenerabile depaseste 50% din valoarea 
proiectului, iar aceste cheltuieli nu sunt eligibile, deoarece solicitantul are deja incheiat contract de furnizare a energiei electrice. Prin urmare, achizitia echipamentelor 
pentru producerea energiei regenerabile este nejustificata in derularea activitatii propuse.-Solicitantul a achizitionat cladirea si terenul inregistrate in CF cu nr. 100285 prin 
contractul de vanzare cumparare nr. 1730/14.09.2012. Anterior Contractului de vanzare-cumparare, s-a incheiat un contract de furnizare a utilitatilor nr. 49/28.09.2012 prin 
care furnizorul, Matei Aurora I.I. se angajeaza sa ridice gunoiul, sa furnizeze energia electrica, alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere. Utilitatile furnizate de 
Matei Aurora I.I. catre SANDU ANDREI-VICTOR I.I. sunt rezultatul implementarii si finalizarii unui proiect pe masura 313 de catre Matei Aurora I.I., conform Raportului 
asupra verificarii pe teren.-In 25.09.2012 s-a incheiat Conventia de constituire a unei servituti de trecere nr. 1803/25.09.2012 prin care SANDU ANDREI VICTOR I.I. 
constituie gratuit, in favoarea Matei Aurora I.I., dreptul de servitute pentru 260 mp, cu destinatia cale de acces, din intreaga suprafata a terenului de 2.578 mp. Din 
continutul acestui document reiese faptul ca cei 260 mp se vor dezmembra. Aceasta mentiune nu apare in continutul Studiului de Fezabilitate si Conventia nu a fost 
inscrisa in CF. S-a bifat NU la EG2, deoarece solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. Astfel, prin proiect se doreste achizitia unui sistem de energie regenerabila 
complex, format din panouri solare si turbina eoliana care are o valoare propusa de 46.236 euro (constructie+montaj+echipamente), valoare mult mai mare decat a 
dotarilor/bunurilor propuse pentru desfasurarea activitatii de artizanat-16.212 euro. Astfel, valoarea echipamentelor pentru producerea energiei regenerabile depaseste 50% 
din valoarea proiectului, iar aceste cheltuieli nu sunt eligibile, deoarece solicitantul are deja incheiat contract de furnizare a energiei electrice. Prin urmare, achizitia 
echipamentelor pentru producerea energiei regenerabile este nejustificata in derularea activitatii propuse.-Solicitantul a achizitionat cladirea si terenul inregistrate in CF cu 
nr. 100285 prin contractul de vanzare cumparare nr. 1730/14.09.2012. Anterior Contractului de vanzare-cumparare, s-a incheiat un contract de furnizare a utilitatilor nr. 
49/28.09.2012 prin care furnizorul, Matei Aurora I.I. se angajeaza sa ridice gunoiul, sa furnizeze energia electrica, alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere. 
Utilitatile furnizate de Matei Aurora I.I. catre SANDU ANDREI-VICTOR I.I. sunt rezultatul implementarii si finalizarii unui proiect pe masura 313 de catre Matei Aurora I.I., 
conform Raportului asupra verificarii pe teren.-In 25.09.2012 s-a incheiat Conventia de constituire a unei servituti de trecere nr. 1803/25.09.2012 prin care SANDU ANDREI 
VICTOR I.I. constituie gratuit, in favoarea Matei Aurora I.I., dreptul de servitute pentru 260 mp, cu destinatia cale de acces, din intreaga suprafata a terenului de 2.578 mp. 
Din continutul acestui document reiese faptul ca cei 260 mp se vor dezmembra. Aceasta mentiune nu apare in continutul Studiului de Fezabilitate si Conventia nu a fost 
inscrisa in CF. Pentru servicii, solicitantul a prezentat Deviz financiar/oferta si Extras din Baza de Date S-a bifat NU la EG2, deoarece solicitantul nu demonstreaza 
viabilitatea investitiei. Astfel, prin proiect se doreste achizitia unui sistem de energie regenerabila complex, format din panouri solare si turbina eoliana care are o valoare 
propusa de 46.236 euro (constructie+montaj+echipamente), valoare mult mai mare decat a dotarilor/bunurilor propuse pentru desfasurarea activitatii de artizanat-16.212 
euro. Astfel, valoarea echipamentelor pentru producerea energiei regenerabile depaseste 50% din valoarea proiectului, iar aceste cheltuieli nu sunt eligibile, deoarece 
solicitantul are deja incheiat contract de furnizare a energiei electrice. Prin urmare, achizitia echipamentelor pentru producerea energiei regenerabile este nejustificata in 
derularea activitatii propuse.-Solicitantul a achizitionat cladirea si terenul inregistrate in CF cu nr. 100285 prin contractul de vanzare cumparare nr. 1730/14.09.2012. 
Anterior Contractului de vanzare-cumparare, s-a incheiat un contract de furnizare a utilitatilor nr. 49/28.09.2012 prin care furnizorul, Matei Aurora I.I. se angajeaza sa ridice 
gunoiul, sa furnizeze energia electrica, alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate menajere. Utilitatile furnizate de Matei Aurora I.I. catre SANDU ANDREI-VICTOR I.I. 
sunt rezultatul implementarii si finalizarii unui proiect pe masura 313 de catre Matei Aurora I.I., conform Raportului asupra verificarii pe teren.-In 25.09.2012 s-a incheiat 
Conventia de constituire a unei servituti de trecere nr. 1803/25.09.2012 prin care SANDU ANDREI VICTOR I.I. constituie gratuit, in favoarea Matei Aurora I.I., dreptul de 
servitute pentru 260 mp, cu destinatia cale de acces, din intreaga suprafata a terenului de 2.578 mp. Din continutul acestui document reiese faptul ca cei 260 mp se vor 
dezmembra. Aceasta mentiune nu apare in continutul Studiului de Fezabilitate si Conventia nu a fost inscrisa in CF.
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INFIINTARE CENTRU 

PRELUCRARE PIATRA, LA SC 
DUMITEL PROIECT SRL

SC DUMITEL 
PROIECT SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 220.000 8.000 187.000 0 33.000 62.987.218

S-a bifat nu la punctul EG2 deoarece estimarea veniturilor ce vor fi realizate de societate odata cu implementarea investitiei sunt nerealiste datorita faptului ca in aceeasi 
locatie respectiv localitatea Vulcan sunt depuse 20 de proiecte cu acelasi obiect de activitate .In cadrul capitolului 2.5 unde sunt prezentate piata de aprovizionare,piata de 
desfacere si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor obtinute prin implementarea proiectului sunt aceiasi clienti pentru toate cele 20 de 
proiecteEG6=lotul de 475m (lot 12) aferent investitiei popuse este cumparat de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si s
mentioneza in ExtrasCF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de 
vanzae –cumparare; Solicitantul nu a pezentat oferta pentru consultanta si nici nu a depus extas din baza de date. Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul 
propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea 
,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA 
VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen 
pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru 
proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara 
pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de 
apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune-la 150m de limita proprietatii;Solicitantul nu proune prin 
proiect nici o solutie technical si financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;5.Cele 15 proiecte( din20 poiecte) 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC 
CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV 
MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC 
PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL. au Buget indicativ,SF si oferte identice .6.Au acelasi consultant urmatoarele 15 
proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT 
ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC 
DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL.Certificatele de 
urbanism si avizele obtinute pentru toate cele 20 de proiecte sunt in eliberate in aceleasi zile si cu numere consecutive.Extrasele de cont care dovedesc capacitatea de 
cofinanatre a celor 20 de proiecte sunt eliberate de aceeasi banca pentru aceeesi suma. Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG2 si 
EG6 si datorita creerii conditiilor artificiale.
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427 312 C 01 12 7 08 00086 2012 9 27
INFIINTARE CENTRU 

PRELUCRARE PIATRA, LA SC 
BIBI STONE’S  SRL

SC BIBI STONE’S 
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 220.000 8.000 187.000 0 33.000 63.174.218

S-a bifat nu la punctul EG2 deoarece estimarea veniturilor ce vor fi realizate de societate odata cu implementarea investitiei sunt nerealiste datorita faptului ca in aceeasi 
locatie respectiv localitatea Vulcan sunt depuse 20 de proiecte cu acelasi obiect de activitate .In cadrul capitolului 2.5 unde sunt prezentate piata de aprovizionare,piata de 
desfacere si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor obtinute prin implementarea proiectului sunt aceiasi clienti pentru toate cele 20 de 
proiecteEG6=lotul de 475m (lot 13) aferent investitiei popuse este cumparat de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si s
mentioneza in ExtrasCF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de 
vanzae –cumparare; Solicitantul nu a pezentat oferta pentru consultanta si nici nu a depus extas din baza de date. Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul 
propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea 
,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA 
VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen 
pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru 
proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara 
pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de 
apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune-la cca 180 m de limita proprietatii;Solicitantul nu proune 
prin proiect nici o solutie technical si financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;5.Cele 15 proiecte( din20 poiecte) 1.SC L.N. PRELUCRARI 
SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC 
LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S 
SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL. au Buget indicativ,SF si oferte identice .6.Au acelasi consultant 
urmatoarele 15 proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC 
CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE 
SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST 
SRL.Certificatele de urbanism si avizele obtinute pentru toate cele 20 de proiecte sunt in eliberate in aceleasi zile si cu numere consecutive.Extrasele de cont care dovedesc 
capacitatea de cofinanatre a celor 20 de proiecte sunt eliberate de aceeasi banca pentru aceeesi suma. Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriile de 
eligibilitate EG2 si EG6 si datorita creerii conditiilor artificiale.

428 312 C 01 12 7 08 00085 2012 9 27
INFIINTARE CENTRU 

PRELUCRARE PIATRA, LA SC 
PERFECT ROQUE  SRL

SC PERFECT 
ROQUE  SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 220.000 8.000 187.000 0 33.000 63.361.218

S-a bifat nu la punctul EG2 deoarece estimarea veniturilor ce vor fi realizate de societate odata cu implementarea investitiei sunt nerealiste datorita faptului ca in aceeasi 
locatie respectiv localitatea Vulcan sunt depuse 20 de proiecte cu acelasi obiect de activitate .In cadrul capitolului 2.5 unde sunt prezentate piata de aprovizionare,piata de 
desfacere si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor obtinute prin implementarea proiectului sunt aceiasi clienti pentru toate cele 20 de 
proiecteEG6=lotul de 475m (lot 14) aferent investitiei popuse este cumparat de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si s
mentioneza in ExtrasCF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de 
vanzae –cumparare; Solicitantul nu a pezentat oferta pentru consultanta si nici nu a depus extas din baza de date. Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul 
propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea 
,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA 
VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen 
pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru 
proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara 
pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de 
apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune-la cca 140 m de limita proprietatii;Solicitantul nu proune 
prin proiect nici o solutie technical si financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;5.Cele 15 proiecte( din20 poiecte) 1.SC L.N. PRELUCRARI 
SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC 
LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S 
SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL. au Buget indicativ,SF si oferte identice .6.Au acelasi consultant 
urmatoarele 15 proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC 
CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE 
SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST 
SRL.Certificatele de urbanism si avizele obtinute pentru toate cele 20 de proiecte sunt in eliberate in aceleasi zile si cu numere consecutive.Extrasele de cont care dovedesc 
capacitatea de cofinanatre a celor 20 de proiecte sunt eliberate de aceeasi banca pentru aceeesi suma. Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriile de 
eligibilitate EG2 si EG6 si datorita creerii conditiilor artificiale.

429 312 C 01 12 7 08 00082 2012 9 27
INFIINTARE CENTRU 

PRELUCRARE PIATRA, LA SC 
ROQUE LINE  SRL

SC ROQUE LINE  
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 220.000 8.000 187.000 0 33.000 63.548.218

Referitorla EG 6 ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” s-a bifat NU deoarece lotul (lot 11) de 
475m aferent investitiei propuse este cumparat de la acelasi vanzator de la care au cumparat alti 20 de solicitanti care au depus proiecte pe masura 312 in aceiasi sesiune 
de depunere si pe acelasi cod CAEN CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisarea pietrei” (si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, iar in Extras 
CF se mentioneza interdictia de instrainare, grevare si inchiriere iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzare 
–cumparare); Referitor EG2 proiectul nu este viabil, nu exista drum de acces la investitie, alimentare cu apa si nici nu sunt prevazute investitii/solutii in SF pentru rezolvarea 
acestor probleme, de asemenea proiectul se invecineaza cu inca 19 loturi aproximativ identice pe toate aceste loturi s-au depus proiecte identice pe aceasta masura pe 
acelasi tip de activitate (acelasi cod CAEN)Referitorla EG 6 ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 
10 ani” s-a bifat NU deoarece lotul de 475m aferent investitiei propuse este cumparat de la acelasi vanzator de la care au cumparat alti 20 de solicitanti care au depus 
proiecte pe masura 312 in aceiasi sesiune de depunere si pe acelasi cod CAEN CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisarea pietrei” (si anume BOLDEA VIRGIL-
ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, iar in Extras CF se mentioneza interdictia de instrainare, grevare si inchiriere iar achitarea terenului are termen pana in decembie 
2013, sub conditia anularii contractului de vanzare –cumparare); solicitantul nu a depus oferta pentru consultanta si nici extras din baza de date solicitantul nu a depus 
oferta pentru consultanta si nici extras din baza de date Solicitantul a creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe 
M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 
mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se 
mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii 
contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe 
teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe 
teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au 
identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune- la cca 120m de limita proprietatii;Solicitantul nu proune prin proiect nici o solutie technical si financiara 
pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;5.Cele 15 poiecte( din lotul de 20poiecte) si anume1.SC L.N. PRELUCRARI SRL 2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC 
MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI 
INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC 
FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL au Buget indicativ,SF si oferte identice .6.Au acelasi consultant urmatoarele 15 proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC 
L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP 
COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC 
BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL. Solicitantul a creat conditii atificiale din urmatoarele 
motive:1.proiectul propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 
2370 ”taierea, fasonarea si finisaea pietrei”si au fiecare cate o parcela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si 
anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, iar in Extras CF se mentioneza ”interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului 
care are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzare –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca 
amplasament (pentru proiectele depuse), deoarece la momentul vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie 
technica si financiara pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren, expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona 
amplasamentului exista retea de apa. De asemenea, tot la vizita pe teren expertii au identificat sursa de energie electrica –o linie de medie tensiune- la cca 20m respectiv 
60m de limita proprietatii;Solicitantul nu proune prin proiect nici o solutie technica si financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;6.Cele 20 proiecte a
Buget indicativ, SF si oferte identice .7.Au acelasi consultant urmatoarele 15 proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC 
MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI 
INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC 
FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL. Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG2 si EG6 si datorita creerii conditiilor 
artificiale Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG 2 ”Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” si EG6 – ”Beneficiarul trebuie
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430 312 M 01 12 7 08 00083 2012 9 27

ACHIZITIA DE UTILAJE 
PENTRU LUCRARI DE 

PREGATIRE A TERENULUI SI 
CONSTRUCTII 

BOGDAN DARIUS 
NICOLAE BRASOV

Comuna/Oras 
DRAGUS Sat 

DRAGUS
- - - - - - - - - - 147.962 0 103.573 0 44.389 63.651.791

La poz. 1.6 s-a bifat NU deoarece Din analiza proiectiilor financiare si a indicatorilor financiari rezulta ca, in proportie de 73,1%, viabilitatea investitiei , depinde de veniturile 
rezultate din fundatii din beton; betonul fiind produs prin achizitionarea unei betoniere prin proiect . Codul CAEN 2363 specific fabricarii betoanelor nu se finanteaza pe 
M312. La poz. 1.6 si la EG2 s-a bifat NU deoarece:- Din analiza proiectiilor financiare si a indicatorilor financiari rezulta ca, in proportie de 73,1%, viabilitatea investitiei , 
depinde de veniturile rezultate din executarea de &lt;fundatii din beton &gt; acesta fiind produs prin achizitionarea unei betoniere prin proiect . Codul CAEN 2363 specific 
fabricarii betoanelor nu se finanteaza pe M312.- Prin proiect se prevede si achizitionarea unui excavator care are ca obiect de activitate sa sape si sa incarce pamant si alte 
materiale; avand in vedere ca in MJ nu se specifica si in ce se incarca materialul rezultat in urma saparii, rezulta ca nu se justifica achizitionarea acestui utilaj.Achizitionarea 
unui mai compactor, o placa compactoare se justifica in conditiile achizitionarii betonierii si a excavatorului. La poz. 1.6 si la EG2 s-a bifat NU deoarece:- Din analiza 
proiectiilor financiare si a indicatorilor financiari rezulta ca, in proportie de 73,1%, viabilitatea investitiei , depinde de veniturile rezultate din executarea de fundatii din beton; 
betonul fiind produs prin achizitionarea unei betoniere prin proiect . Codul CAEN 2363 specific fabricarii betoanelor nu se finanteaza pe M312.- Prin proiect se prevede si 
achizitionarea unui excavator care are ca obiect de activitate sa sape si sa incarce pamant; avand in vedere ca in MJ nu se specifica si in ce se incarca materialul rezultat in 
urma saparii, rezulta ca nu se justifica achizitionarea acestui utilaj.Achizitionarea unui mai compactor, o placa compactoare se justifica in conditiile achizitionarii betonierii si 
a excavatorului. La poz. 1.6 si la EG2 si 3/3.3 s-a bifat NU deoarece:- Din analiza proiectiilor financiare si a indicatorilor financiari rezulta ca, in proportie de 73,1%, 
viabilitatea investitiei , depinde de veniturile rezultate din executarea de fundatii din beton; betonul fiind produs prin achizitionarea unei betoniere prin proiect . Codul CAEN 
2363 specific fabricarii betoanelor nu se finanteaza pe M312.- Prin proiect se prevede si achizitionarea unui excavator care are ca obiect de activitate sa sape si sa incarce 
pamant; avand in vedere ca in MJ nu se specifica si in ce se incarca materialul rezultat in urma saparii, rezulta ca nu se justifica achizitionarea acestui utilaj.Achizitionarea 
unui mai compactor, o placa compactoare se justifica in conditiile achizitionarii betonierii si a excavatorului. Solicitantul si-a prevazut amplasarea investitiei in com 
DRAGUS, nr. 432 unde are sediul social SC DORFAN CONSTRUCTII SRL ce are activitati autorizate pentru aceleasi coduri CAEN 4311, 4312, 4399 ca si 
solicitantul.Asociatul BOGDAN DRAGOS IONUT din SC DORFAN CONSTRUCTII SRL are domiciliu la aceeasi adresa cu a solicitantului BOGDAN DARIUS NICOLAE, 
respectiv loc. VICTORIA, Oras VICTORIA, STR. Gradinarilor, bl. 1, sc A, ET.3, AP. 12, JUD. BRASOV.De asemenea SC DORFAN CONSTRUCTII SRL il crediteaza 
financiar pe solicitantul BOGDAN DARIUS NICOLAE. La poz. 1.6 si la EG2 si 3/3.3 s-a bifat NU deoarece:- Din analiza proiectiilor financiare si a indicatorilor financiari 
rezulta ca, in proportie de 73,1%, viabilitatea investitiei , depinde de veniturile rezultate din executarea de fundatii din beton; betonul fiind produs prin achizitionarea unei 
betoniere prin proiect . Codul CAEN 2363 specific fabricarii betoanelor nu se finanteaza pe M312.- Prin proiect se prevede si achizitionarea unui excavator care are ca obi
de activitate sa sape si sa incarce pamant (si alte materiale); avand in vedere ca in MJ nu se specifica si in ce se incarca materialul rezultat in urma saparii, rezulta ca nu se 
justifica achizitionarea acestui utilaj.Achizitionarea unui mai compactor, o placa compactoare se justifica in conditiile achizitionarii betonierii si a excavatorului.

431 312 C 01 12 7 08 00084 2012 9 27
INFINTARE ATELIER 

MESTESUGARESC FIER 
LUCRAT

SC IULIMET 
ARTIZAN SRL BRASOV

Comuna/Oras 
DRAGUS Sat 

DRAGUS
- - - - - - - - - - 224.680 13.532 190.978 0 33.702 63.842.769

- Referitor EG 1 si EG6 nu s-a prezentat Plan de Situatie in concordanta cu Documentul de proprietate, respectiv Contract de Superficie cu Incheiere de Autentificare 
2693/24.09.2012.Prin Informatii suplumentare s-au prezentat documente fara a se explica cum se va asigura accesul la investitie avand in vedere faptul ca terenul pe care
a constituit dreptul de superficie a fost dezmembrat in mai multe loturi pe care exista si alte entitati juridice cu care imparte in cota de 1/4 elementele de uz comun. Nu s-au 
oferit explicatii concludente privind necorelarile de suprafata dintre documentele de proprietate prezentate, certificat de urbanism si notificari/avize si Planul de Situatie 
prezentata in Studiul de Fezabilitate (pagina 98);- S-a bifat NU la EG7 ”Beneficiarul sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului” deoarece nu s-
au prezentat extrasele de cont cu soldul final al zilei de 26 septembrie 2012 pentru conturile in lei respectiv euro aferente SC IULIMET ARTIZAN SRL, s-au prezentat 
documente incomplete respectiv extrase de cont intermediare (respectiv acelasi document in cererea de finantare si copia acestuia in informatii suplimentare ) Deoarece nu 
este indeplinit criteriul de eligibilitate EG7 nu s-a verificat viabilitatea investitiei. S-a bifat DA cu diferente la punctul 3.1 deoarece s-a la solicitat prin informatii suplimentare 
incadrarea corecta a cheltuielilor pe linii bugetare. Proiectul nu este eligibil, nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG7 ”Beneficiarul sa declare pe propria raspundere ca 
va asigura cofinantarea proiectului” s-a bifat NU la acest criteriu de eligibilitate deoarece nu s-au prezentat extrasele de cont cu soldul final al zilei de 26 septembrie 2012 
pentru conturile in lei respectiv euro aferente SC IULIMET ARTIZAN SRL, s-au prezentat documente incomplete respectiv extrase de cont intermediare (respectiv acelasi 
document in cererea de finantare si copia acestuia in informatii suplimentare) solictantul nu face dovada ca poate asigura cofinatarea proeictului.

432 312 M 01 12 7 08 00081 2012 9 27

INFIINTAREA 
MICROINTREPRINDERII T.H.I. 

CONCEPT SRL PRIN 
ACHIZITIONAREA DE UTILAJE 

PERFORMANTE

S.C. T.H.I. 
CONCEPT S.R.L. BRASOV

Comuna/Oras 
HALCHIU Sat 

HALCHIU
- - - - - - - - - - 91.709 0 64.196 0 27.513 63.906.965

Asociatul unic Bodan Nicolae Florin mai este actionar la firma SC V&amp;B CONCEPT SRL,cu o cota de participare de 50%,aceasta firma avand autorizat si codul CAEN 
4399 ,activitate pentru care s-a depus prezentul proiect.In aceste conditii nu se respecta cele inscrise in declaratia reprezentantului legal cu privire la incadrarea firmei in 
categoria microintreprinderilor,firma nu mai este autonoma ci partenera,proiectul fiind neeligibil. Desi in cadrul bugetului indicativ cheltuielile eligibile si neeligibile sunt 
inscrise corect in Anexa 2 din Cererea de finantare - devizul obiectului - TVA este inscrisa in coloana cheltuielilor eligibile desi firma este iinregistrata in scopuri de TVA. 
Asociatul unic Bodan Nicolae Florin mai este actionar la firma SC V&amp;B CONCEPT SRL,cu o cota de participare de 50%,aceasta firma avand autorizat si codul CAEN 
4399 ,activitate pentru care s-a depus prezentul proiect.In aceste conditii nu se respecta cele inscrise in declaratia reprezentantului legal cu privire la incadrarea firmei in 
categoria microintreprinderilor,firma nu mai este autonoma ci partenera,proiectul fiind neeligibil.

433 312 M 01 12 7 08 00078 2012 9 27

“ACHIZITIE  UTILAJE DE 
CONSTRUCTII  PENTRU 

PREGATIREA TERENULUI” 
S.C. “ S.G.R. BULDO” SRL, 

JUD. BRASOV”

S.C. “ S.G.R. 
BULDO” SRL BRASOV

Comuna/Oras 
MOIECIU Sat 

MOIECIU DE JOS
- - - - - - - - - - 103.585 0 72.509 0 31.076 63.979.474

Pct.1 - In urma verificarii statutului SC SGR BULDO SRL s-a constatat ca asociatul unic al acestei societati,dl. Surdu Gheorghe Razvan mai detine,ca actionar 
majoritar,doua firme in functiune:1) SC RZV BULDO CONSTRUCT SRL ,COD CAEN PRINCIPAL 4312,infiintata in 2010,sediu social Moieciu de Jos,nr.543,actionar cu 
80% din capital.2)SC TURISM COLOSSEUM SRL,COD CAEN SECUNDAR 4312,infiintata in anul 2005,sediul social Moieciu de Jos,nr.543,actionar cu 95% din 
capital.Tinanad cont de faptul ca reprezentantul legal a declarat ca firma SC SGR BULDO SRL estre o firma autonoma,insa in urma verificarilor s-a constatat ca de fapt 
este o firma "LEGATA" de celelalte doua firme la care asociatul unic mai este actionar majoritar se constat ca solicitantul in acest caz este neeligibil. Pct.2 - Datorita faptului 
ca devizele ,bugetul indicativ si anexa B s-au calculat folosind un curs valutar incorect la acest punct s-a bifat"Nu" Datorita faptului ca devizele ,bugetul indicativ si anexa B
au calculat folosind un curs valutar incorect la acest punct s-a bifat"Nu" 1) Bugetul indicativ,devizul general si devizele pe obiect au fost intocmite folosindu-se o rata de 
schimb incorecta.2) Rata de schimb este incorecta in sensul ca la data intocmirii Memoriului justificativ(21.09.2012) rata de sachimb era de 4.5173 in loc de 4.5128 (rata 
folosita in elaborarea documentelor susmentionate) Deoarece devizele si Bugetul indicativ au foast calculate cu un curs valutar gresit s-a considerat ca planul financiar este 
incorect completat. In urma verificarii statutului SC SGR BULDO SRL s-a constatat ca asociatul unic al acestei societati,dl. Surdu Gheorghe Razvan mai detine,ca actionar 
majoritar,doua firme in functiune:1) SC RZV BULDO CONSTRUCT SRL ,COD CAEN PRINCIPAL 4312,infiintata in 2010,sediu social Moieciu de Jos,nr.543,actionar cu 
80% din capital.2)SC TURISM COLOSSEUM SRL,COD CAEN SECUNDAR 4312,infiintata in anul 2005,sediul social Moieciu de Jos,nr.543,actionar cu 95% din 
capital.Tinanad cont de faptul ca reprezentantul legal a declarat ca firma SC SGR BULDO SRL estre o firma autonoma,insa in urma verificarilor s-a constatat ca de fapt 
este o firma "LEGATA" de celelalte doua firme la care asociatul unic mai este actionar majoritar se constat ca solicitantul in acest caz este neeligibil.

434 312 M 01 12 7 08 00077 2012 9 27
„ACHIZITIE ECHIPAMENTE 

PRODUCTIE PROSOAPE DE 
HARTIE”

SC V PAPER 
INDUSTRY SRL BRASOV

Comuna/Oras 
TARLUNGENI Sat 

TARLUNGENI
- - - - - - - - - - 231.000 0 196.350 0 34.650 64.175.824

EG 6 - Solicitantul doreste sa implementeze investitia intr-un imobil obtinut in baza unui contract de comodat de la la SC Chihlimbar SRL care insa,conform inscrisului din 
CF nr.101434 are notata interdictia de inchiriere a acestui imobil - exista drept de ipoteca in valoare de 86.641 Euro + dobanzi in favoarea BCR S.A.,Piata Sfatului.In 
contractul de comodat autentificat sub nr.244/05.09.2012 se face mentiunea:"acest contract va inceta de plin drept ,fara efectuarea unor formalitati suplimentare,in termen 
de maxim 30 de zile de la data primirii de catre proprietar a unei notificari in acest sens (notificare transmisa si catre comodatar) in cazul in care banca ar porni executarea 
silita a imobilului in cazul in care creditul a carei restituire este garantata cu acest imobil nu va fi restituit pana la acea data".In concluzie ,exista riscul ca firma SC 
Chihlimbar SRL sa nu isi poata plati acesta obligatie fapt ce ar determina ramanerea fara spatiul de productie unde urmeaza a fi implementat proiectul. Solicitantul SC V 
PAPER INDUSTRY SRL a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati din urmatoarele motive:- are sediul social in acelasi imobil cu SC CARTTA 
INDUSTRY SRL si SC DON PAPIR INDUSTRY SRL(Loc.Tarlungeni,str.Principala,nr.758,jud.Brasov),societati care au proiecte depuse pe M312 ,pentru activitate cu 
acelasi cod CAEN 1722,in aceasi sesiune de depunere(01/12).- spatiul in care isi va desfasura activitatea SC V PAPER INDUSTRY SRL reprezinta o parte dintr-un imobil 
care a fost fractionat spre dare in folosinta catre cele doua firme(SC V PAPER INDUSTRY SRL si SC CARTTA INDUSTRY SRL ) care au depus proiecte pe M 312,cu 
acelasi tip de activitate.In contractele de comodat incheiate de aceste societati se precizeaza ca toate firmele comodatare au acces la partile de uz comun.- proiectele 
depuse de cele doua firme sunt intocmite de acelasi consultant.-Sc CHIHLIMBAR SRL,societatea care a dat spre folosinta imobilul in care cele doua firme isi vor desfasura 
activitatea de productie are acelasi profil de activitate ca si cel pentru care comodatarii au depus proiecte pe M 312 - Cod CAEN 1722 - Fabricarea produselor de uz 
gospodaresc si sanitar,din hartie sau carton. EG 6 - Solicitantul doreste sa implementeze investitia intr-un imobil obtinut in baza unui contract de comodat de la la SC 
Chihlimbar SRL care insa,conform inscrisului din CF nr.101434 are notata interdictia de inchiriere a acestui imobil - exista drept de ipoteca in valoare de 86.641 Euro + 
dobanzi in favoarea BCR S.A.,Piata Sfatului.In contractul de comodat autentificat sub nr.244/05.09.2012 se face mentiunea:"acest contract va inceta de plin drept ,fara 
efectuarea unor formalitati suplimentare,in termen de maxim 30 de zile de la data primirii de catre proprietar a unei notificari in acest sens (notificare transmisa si catre 
comodatar) in cazul in care banca ar porni executarea silita a imobilului in cazul in care creditul a carei restituire este garantata cu acest imobil nu va fi restituit pana la acea 
data".In concluzie ,exista riscul ca firma SC Chihlimbar SRL sa nu isi poata plati acesta obligatie fapt ce ar determina ramanerea fara spatiul de productie unde urmeaza a fi 
implementat proiectul.Pct.6 Solicitantul SC V PAPER INDUSTRY SRL a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati din urmatoarele motive:- are sediul 
social in acelasi imobil cu SC CARTTA INDUSTRY SRL si SC DON PAPIR INDUSTRY SRL(Loc.Tarlungeni,str.Principala,nr.758,jud.Brasov),societati care au proiecte 
depuse pe M312 ,pentru activitate cu acelasi cod CAEN 1722,in aceasi sesiune de depunere(01/12).- spatiul in care isi va desfasura activitatea SC V PAPER INDUSTRY 
SRL reprezinta o parte dintr-un imobil care a fost fractionat spre dare in folosinta catre cele doua firme(SC V PAPER INDUSTRY SRL si SC CARTTA INDUSTRY SRL ) 
care au depus proiecte pe M 312,cu acelasi tip de activitate.In contractele de comodat incheiate de aceste societati se precizeaza ca toate firmele comodatare au acces la 
partile de uz comun.- proiectele depuse de cele doua firme sunt intocmite de acelasi consultant.-Sc CHIHLIMBAR SRL,societatea care a dat spre folosinta imobilul in care 
cele doua firme isi vor desfasura activitatea de productie are acelasi profil de activitate ca si cel pentru care comodatarii au depus proiecte pe M 312 - Cod CAEN 1722 - 
Fabricarea produselor de uz gospodaresc si sanitar,din hartie sau carton.
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435 312 M 01 12 7 08 00075 2012 9 27
    ACHIZITIE UTILAJE 

DIAGNOSTIC SI DEPANARE 
AUTO

OANCEA IONUT-
DANIEL BRASOV

Comuna/Oras 
MANDRA Sat 

RAUSOR
- - - - - - - - - - 26.818 0 18.772 0 8.046 64.194.596

Punctul 6 -,,Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati", a fost bifat ,,Da" , deoarece pentru acelasi imobil situat in comuna Mandra, sat 
Rausor, Nr. 108, jud. Brasov, inscris in C.F. 101620, sub nr. top. 71/1, au fost intocmite doua Contracte de Comodat pentru doi solicitanti ai APDRP pe Masura 312, pentru 
proiecte depuse in aceiasi sesiune de depunere. Solicitantii sunt; 1)- Oancea Ionut - Daniel, reprezentantul legal al acestui proiect, avand Contarctul de Comodat 
nr.2419/17.09.2012, incheiat pentru imobilul din Extrasul C.F. nr.101620 si Incheiere de Respingere nr. 16.259/25.09.20122)- Oancea Mariana, reprezentantul legal al celui 
de-al doilea proiect, avand Contactul de Comodat nr. 488/03.09.2012, incheiat pentru imobilul din acelasi Extras de Carte Funciara nr. 101620 si Incheiere de Respingere 
nr.16.258/25.09.2012.De mentionat ca documentele- Contract de Comodat nr.2419 si nr. 488 si documentele Incheiere de Respingere nr. 16259 si nr. 16.258 , au fost 
incheiate la notari publici diferiti, insa pentru acelasi imobil, inscris in aceiasi Carte Funciara nr. 101620, fara o repartizare in nume personal a unor anumite suprafete din 
spatiul contractat de cei doi solicitanti de la acelasi comodant in persoana domnului OANCEA ION. Date fiind cele precizate mai sus, consideram ca solicitantul a creat 
conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati, proiectul de fata devenind neeligibil. Punctul 6 -,,Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de 
plati", a fost bifat ,,Da" , deoarece pentru acelasi imobil situat in comuna Mandra, sat Rausor, Nr. 108, jud. Brasov, inscris in C.F. 101620, sub nr. top. 71/1, au fost 
intocmite doua Contracte de Comodat pentru doi solicitanti ai APDRP pe Masura 312, pentru proiecte depuse in aceiasi sesiune de depunere. Solicitantii sunt; 1)- Oancea 
Ionut - Daniel, reprezentantul legal al acestui proiect, avand Contarctul de Comodat nr.2419/17.09.2012, incheiat pentru imobilul din Extrasul C.F. nr.101620 si Incheiere d
Respingere nr. 16.259/25.09.20122)- Oancea Mariana, reprezentantul legal al proiectului cu nr. F 312M011270800072, avand Contactul de Comodat nr. 488/03.09.2012, 
incheiat pentru imobilul din acelasi Extras de Carte Funciara nr. 101620 si Incheiere de Respingere nr.16.258/25.09.2012.De mentionat ca documentele; Contract de 
Comodat nr.2419 si nr. 488 si documentele Incheiere de Respingere nr. 16259 si nr. 16.258 , au fost incheiate la notari publici diferiti, insa pentru acelasi imobil inscris in 
aceiasi Carte Funciara nr. 101620 ,pentru aceiasi suprafata, fara o repartizare in nume personal a unor spatii din imobilul contractat de cei doi solicitanti de la acelasi 
comodant, in persoana domnului OANCEA ION. Date fiind cele precizate mai sus, consideram ca solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati, 
proiectul de fata devenind neeligibil.

436 312 C 01 12 7 08 00074 2012 9 27
INFIINTARE CENTRU 

PRELUCRARE PIATRA, LA SC 
VIONEL PLACARI SRL

S.C VIONEL 
PLACARI SRL BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 220.000 8.000 187.000 0 33.000 64.381.596

Referitorla EG 6 ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” s-a bifat NU deoarece lotul (lot5) de 
475m aferent investitiei propuse este cumparat de la acelasi vanzator de la care au cumparat alti 20 de solicitanti care au depus proiecte pe masura 312 in aceiasi sesiune 
de depunere si pe acelasi cod CAEN CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisarea pietrei” (si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, iar in Extras 
CF se mentioneza interdictia de instrainare, grevare si inchiriere iar achitarea terenului are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzare 
–cumparare); Referitor EG2 proiectul nu este viabil, nu exista drum de acces la investitie, alimentare cu apa si nici nu sunt prevazute investitii/solutii in SF pentru rezolvarea 
acestor probleme, de asemenea proiectul se invecineaza cu inca 19 loturi aproximativ identice pe toate aceste loturi s-au depus proiecte identice pe aceasta masura pe 
acelasi tip de activitate (acelasi cod CAEN)Referitorla EG 6 ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 
10 ani” s-a bifat NU deoarece lotul de 475m aferent investitiei propuse este cumparat de la acelasi vanzator de la care au cumparat alti 20 de solicitanti care au depus 
proiecte pe masura 312 in aceiasi sesiune de depunere si pe acelasi cod CAEN CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisarea pietrei” (si anume BOLDEA VIRGIL-
ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, iar in Extras CF se mentioneza interdictia de instrainare, grevare si inchiriere iar achitarea terenului are termen pana in decembie 
2013, sub conditia anularii contractului de vanzare –cumparare); solicitantul nu a depus oferta pentru consultanta si nici extras din baza de date SolicitantuSolicitantul a 
creat conditii atificiale ,astfel:1.proiectul propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de 
activitate, cod CAEN 2370 ”taierea ,fasonarea si finisaea pietei”si au fiecare cate o percela de 475 mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la 
acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, si se mentioneza in Extras CF “ interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la 
achitarea terenului care are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de vanzae –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi 
propuse ca amplasament (pentru proiectele depuse), deoaece la momentul vizitei pe teren intregul amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o 
solutie technica si financiara pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren,expertii nu au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona 
amplasamentului exista retea de apa.De asemenea tot la vizita pe teren expertii au identificat susa de energie electrica –o linie de medie tensiune- la cca 20m;60m de limita 
proprietatii;Solicitantul nu proune prin proiect nici o solutie technical si financiara pentru alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;6.Cele 15 poiecte( din lotul de 
20poiecte) si anume 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL 2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE 
SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL 
PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL au Buget indicativ,SF si 
oferte identice .7.Au acelasi consultant urmatoarele 15 proiecte(din cele 20 poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII 
SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC 
LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE 
SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL Solicitantul a creat conditii atificiale din urmatoarele motive:1.proiectul propus face parte dint-un grup omogen de 20 de solicitanti pe 
M312 (din aceeasi sesiune de depunere)care au acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 2370 ”taierea, fasonarea si finisaea pietrei”si au fiecare cate o parcela de 475 
mp;2.Cele 20 de loturi aferente investitiilor popuse sunt cumparate de la acelasi vanzator si anume BOLDEA VIRGIL-ALEXANDRU si sotia BOLDEA DIANA, iar in Extras 
CF se mentioneza ”interdictia de instrainare, grevare si inchiriere” pana la achitarea terenului care are termen pana in decembie 2013, sub conditia anularii contractului de 
vanzare –cumparare;3.Nu exista drum de acces pentu cele 20 de loturi propuse ca amplasament (pentru proiectele depuse), deoarece la momentul vizitei pe teren intregul 
amplasament era o cultura de grau.Solicitantul nu popune prin SF nici o solutie technica si financiara pentru realizarea acestui drum;4. Cu ocazia vizitei pe teren, expertii nu 
au identificat nici o sursa de apa, iar in SF se precizeaza ca in zona amplasamentului exista retea de apa. De asemenea, tot la vizita pe teren expertii au identificat sursa de 
energie electrica –o linie de medie tensiune- la cca 20m respectiv 60m de limita proprietatii;Solicitantul nu proune prin proiect nici o solutie technica si financiara pentru 
alimentarea investitiei cu apa si energie electrica;6.Cele 20 proiecte au Buget indicativ, SF si oferte identice .7.Au acelasi consultant urmatoarele 15 proiecte(din cele 20 
poiecte): 1.SC L.N. PRELUCRARI SRL2.SC CRIXUS ROM SRL; 3.SC MURION SERVICII SRL; 4.SC VIONEL PLACARI SRL;5.SC CONSTANT ROQUE SRL; 6.SC 
DUMIPOP COMORE SRL; 7.SC LUCIOV MENTOR SRL;8.SC CURELI INVEST SRL;9. SC LEO STONE SRL;10. SC ROQUE LINE SRL; 11.SC DUMITEL PROIECT 
SRL; 12.SC BIBI STONE’S SRL;13. SC PERFECT ROQUE SRL;14. SC FILDAN MONTAJE SRL;15 SC MIHONTE TRUST SRL. .Proiectul nu este eligibil nu este 
indeplinit criteriul de eligibilitate EG6 – ”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” si s-a bifat DA 
la punctul 6 ”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?”astfe

437 312 M 01 12 7 08 00076 2012 9 27
ACHIZIȚIE DE UTILAJE ȘI 
ECHIPAMENTE LA BLAJ-

BREZEANU NICOLAE IONUT

BLAJ-BREZEANU 
NICOLAE-IONUȚ BRASOV

Comuna/Oras 
VISTEA Sat VISTEA 

DE SUS
- - - - - - - - - - 107.100 0 74.970 0 32.130 64.456.566

La poz.1/ 1.1 s-a bifat NU deoarece:- BLAJ BREZEANU NICOLAE IONUT, solicitant pe M312 pentru proiectul ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LA BLAJ 
BREZEANU NICOLAE IONUT”,se regaseste:- ca asociat cu 40% si administratort la SC NICOPESC GRUP SRL , CUI 27560387 atribuit in data de 19.10.2010 (cod 
CAEN secundar 4312) ;- asociat unic si administrator in SC BBN PROIECT SRL , CUI 24156091 atribuit in data de 08.07.2008, ( cod CAEN secundar 4312);- asociat cu 
50% si administrator in SC 66 PRO PM SRL, CUI 30354514 atribuit in data de 26.06.2012 , ( cod CAEN secundar 4312); iar in &lt;Declaratia privind incadrarea 
intreprinderii in categoria microintreprinderilor&gt; a bifat ca este intreprindere autonoma .La poz. 1/1.6 s-a bifat NU deoarece buldoexcavatorul prevazut a se achizitiona prin 
proiect se va folosi si pentru executarea de diverse “lucrari in domeniul public : drmuri comunale, judetene, amenajare si reabilitare de drumuri (conf. M.J) activitati care nu 
se incadreaza in codurile CAEN finantate pe M312. La EG2 si La EG6 s-a bifat NU deoarece:- Solicitantul achizitioneaza un buldoexcavator ce are rolul de a sapa pamant si 
a incarca pamant si alte materiale. Avand in vedere ca in MJ se mentioneaza ca incarcarea pamantului va fi &lt;in vehicole specializate de transport &gt; iar in MJ nu se 
mentioneaza modul de asigurare al acestora, consideram ca investitia nu este viabila;- terenul destinat gararii utilajului este ipotecat de LUPU VIORICA in calitate de 
comodant, in favoarea BCR SA Suc. Jud. SIBIU (conf. Extras CF emis pentru LUPU VIORICA). La EG2 s-a bifat NU deoarece:- Solicitantul achizitioneaza un 
buldoexcavator ce are rolul de a sapa pamant si a incarca pamant si alte materiale. Avand in vedere ca in MJ se mentioneaza ca incarcarea pamantului va fi &lt;in vehicole 
specializate de transport &gt; iar in MJ nu se mentioneaza modul de asigurare al acestora, consideram ca investitia nu este viabila;- terenul destinat gararii utilajului este 
ipotecat de LUPU VIORICA in calitate de comodant, in favoarea BCR SA Suc. Jud. SIBIU (conf. Extras CF emis pentru LUPU VIORICA). La poz.1/ 1.1 s-a bifat NU 
deoarece:- BLAJ BREZEANU NICOLAE IONUT, solicitant pe M312 pentru proiectul ACHIZITIE DE UTILAJE SI ECHIPAMENTE LA BLAJ BREZEANU NICOLAE 
IONUT”,se regaseste:- ca asociat cu 40% si administratort la SC NICOPESC GRUP SRL , CUI 27560387 atribuit in data de 19.10.2010 (cod CAEN secundar 4312) ;- 
asociat unic si administrator in SC BBN PROIECT SRL , CUI 24156091 atribuit in data de 08.07.2008, ( cod CAEN secundar 4312);- asociat cu 50% si administrator in SC
66 PRO PM SRL, CUI 30354514 atribuit in data de 26.06.2012 , ( cod CAEN secundar 4312); iar in &lt;Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria 
microintreprinderilor&gt; a bifat ca este intreprindere autonoma .La poz. 1/1.6 s-a bifat NU deoarece buldoexcavatorul prevazut a se achizitiona prin proiect se va folosi si 
pentru executarea de diverse “lucrari in domeniul public : drmuri comunale, judetene, amenajare si reabilitare de drumuri (conf. M.J) activitati care nu se incadreaza in 
codurile CAEN finantate pe M312.La EG2 si La EG6 s-a bifat NU deoarece:- Solicitantul achizitioneaza un buldoexcavator ce are rolul de a sapa pamant si a incarca 
pamant si alte materiale. Avand in vedere ca in MJ se mentioneaza ca incarcarea pamantului va fi &lt;in vehicole specializate de transport &gt; iar in MJ nu se mentioneaza 
modul de asigurare al acestora, consideram ca investitia nu este viabila;- terenul destinat gararii utilajului este ipotecat de LUPU VIORICA in calitate de comodant, in 
favoarea BCR SA Suc. Jud. SIBIU (conf. Extras CF emis pentru LUPU VIORICA).

438 312 C 01 12 7 08 00071 2012 9 27 ACHIZITIE UTILAJE LA SC 
CUANDO STUDIO SRL

SC CUANDO 
STUDIO  SRL BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

LUNCA CALNICULUI
- - - - - - - - - - 235.294 18.500 200.000 0 35.294 64.656.566

S-a bifat “ nu “ la EG6 deoarece din contractual de vanzare cumparare nu rezulta dreptul de proprietate in integralitatea sa, notandu-se interdictia de instrainare si grevare 
asupra spatiului in favoarea vanzatorului Din studiul Cererii de finantare se constata urmatoarele :- Amplasamentul proiectului este un spatiu intr-o cladire dezafectata unde 
mai sunt amplasate 16 proiecte din cadrul aceleiasi masuri si sesiune de proiecte.- Toate societatile (mai putin persoanele fizice) solicitante au ca administrator pe domnul 
Trasnea Adrian-Florin- Toti solicitantii mandateaza pe domnul Trasnea Adrian-Florin sa ii reprezinte la cumpararea spatiului unde se vor implementa proiectele si pentru 
depunerea cererilor de finantare, in unele cazuri si pentru vizita pe teren a expertilor OJPDRP. - Toti solicitantii achizitioneaza spatiul destinat proiectului de la domnul Buica 
Cristian Mihail prin contract de vanzare cumparare, autentificat de notar, impreuna cu 10 anexe(care nu se ataseaza ), liber de sarcini insa cu interdictia de instrainare si 
grevare in favoarea cumparatorului.- Certificate constatatoare sunt incomplete, lipsesc paginile de unde rezulta cine este administrator. - Spatiile destinate proiectului au 
acces si utilitati comuneLuand in considerare cele enumerate mai sus consideram ca s-au creat conditii artificiale( si fractionare) in vederea in vederea obtinerii de ajutor 
financiar care contravine obiectivelor masurii Proiectul nu respecta EG6 deoarece din contractual de vanzare cumparare nu rezulta dreptul de proprietate in integralitatea sa, 
notandu-se interdictia de instrainare si grevare asupra spatiului in favoarea vanzatoruluiDin studiul Cererii de finantare se constata urmatoarele :- Amplasamentul proiectului 
este un spatiu intr-o cladire dezafectata unde mai sunt amplasate 16 proiecte din cadrul aceleiasi masuri si sesiune de proiecte.- Toate societatile (mai putin persoanele 
fizice) solicitante au ca administrator pe domnul Trasnea Adrian-Florin- Toti solicitantii mandateaza pe domnul Trasnea Adrian-Florin sa ii reprezinte la cumpararea spatiului 
unde se vor implementa proiectele si pentru depunerea cererilor de finantare, in unele cazuri si pentru vizita pe teren a expertilor OJPDRP. - Toti solicitantii achizitioneaza 
spatiul destinat proiectului de la domnul Buica Cristian Mihail prin contract de vanzare cumparare, autentificat de notar, impreuna cu 10 anexe(care nu se ataseaza ), liber 
de sarcini insa cu interdictia de instrainare si grevare in favoarea cumparatorului.- Certificate constatatoare sunt incomplete, lipsesc paginile de unde rezulta cine este 
administrator. - Spatiile destinate proiectului au acces si utilitati comune- Acelasi elaborator pentru toate cele 17 proiecte.Luand in considerare cele enumerate mai sus 
consideram ca s-au creat conditii artificiale( si fractionare) in vederea in vederea obtinerii de ajutor financiar care contravine obiectivelor masurii
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439 312 M 01 12 7 08 00072 2012 9 27
ATELIERUL DUMNEAVOASTA 
DE TESUT, CUSUT, BRODAT 

SI TRICOTAT

OANCEA I 
MARIANA 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

BRASOV
Comuna/Oras 
MANDRA Sat 

RAUSOR
- - - - - - - - - - 44.628 0 37.933 0 6.695 64.694.499

: Punctul 6 -,,Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati", a fost bifat ,,Da" , deoarece pentru acelasi imobil situat in comuna Mandra, sat 
Rausor, Nr. 108, jud. Brasov, inscris in C.F. 101620, sub nr. top. 71/1, au fost intocmite doua Contracte de Comodat pentru doi solicitanti ai APDRP pe Masura 312, pentru 
proiecte depuse in aceiasi sesiune de depunere. Solicitantii sunt:1)- Oancea Mariana, reprezentantul legal de proiect,cu nr.F312M011270800072 avand Contactul de 
Comodat nr. 488/03.09.2012, incheiat pentru imobilul din acelasi Extras de Carte Funciara nr. 101620 si Incheiere de Respingere nr.16.258/25.09.2012. 2)- Oancea Ionut - 
Daniel, reprezentantul legal al acestui proiect, avand Contarctul de Comodat nr.2419/17.09.2012, incheiat pentru imobilul din Extrasul C.F. nr.101620 si Incheiere de 
Respingere nr. 16.259/25.09.2012De mentionat ca documentele- Contract de Comodat nr.2419 si nr. 488 si documentele Incheiere de Respingere nr. 16259 si nr. 16.258 , 
au fost incheiate la notari publici diferiti, insa pentru acelasi imobil, inscris in aceiasi Carte Funciara nr. 101620, fara o repartizare in nume personal a unor anumite suprafe
din spatiul contractat de cei doi solicitanti de la acelasi comodant in persoana domnului OANCEA ION. Date fiind cele precizate mai sus, consideram ca solicitantul a creat 
conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati, proiectul de fata devenind neeligibil. Punctul 6 -,,Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de 
plati", a fost bifat ,,Da" , deoarece pentru acelasi imobil situat in comuna Mandra, sat Rausor, Nr. 108, jud. Brasov, inscris in C.F. 101620, sub nr. top. 71/1, au fost 
intocmite doua Contracte de Comodat pentru doi solicitanti ai APDRP pe Masura 312, pentru proiecte depuse in aceiasi sesiune de depunere. Solicitantii sunt; 1)- Oancea 
Mariana, reprezentantul legal al proiectului cu nr. F 312M011270800072, avand Contactul de Comodat nr. 488/03.09.2012, incheiat pentru imobilul din acelasi Extras de 
Carte Funciara nr. 101620 si Incheiere de Respingere nr.16.258/25.09.2012. 2)- Oancea Ionut - Daniel, reprezentantul legal al proiectului cu nr.CF312M011270800075, 
avand Contarctul de Comodat nr.2419/17.09.2012, incheiat pentru imobilul din Extrasul C.F. nr.101620 si Incheiere de Respingere nr. 16.259/25.09.2012De mentionat ca 
documentele- Contract de Comodat nr.2419 si nr. 488 si documentele Incheiere de Respingere nr. 16259 si nr. 16.258 , au fost incheiate la notari publici diferiti, insa pent
acelasi imobil inscris in aceiasi Carte Funciara nr. 101620 ,pentru aceiasi suprafata, fara o repartizare in nume personal a unor spatii din imobilul contractat de cei doi 
solicitanti de la acelasi comodant, in persoana domnului OANCEA ION. Date fiind cele precizate mai sus, consideram ca solicitantul a creat conditii artificiale necesare 
pentru a beneficia de plati, proiectul de fata devenind neeligibil.

440 312 C 01 12 7 08 00068 2012 9 27

INFIINTARE ATELIER DE 
TAMPLARIE LA SC LEMN VIU 

SRL IN LOCALITATEA 
DUMBRAVITA JUDETUL 

BRASOV

SC LEMN VIU 
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
DUMBRAVITA Sat 

DUMBRAVITA
- - - - - - - - - - 115.834 19.737 98.458 0 17.376 64.792.957

EG 2 si EG 6 s-au bifat NU deoarece:In cadrul Expertizei Tehnice nr.283 intocmite la data de 26.09.2013, atasate SF se mentioneaza: - in cadrul Capitolului 6 se 
mentioneaza ca atelierul va fi refacut pe o structura si fundatii noi;- In cadrul Capitolului 7 Pentru realizarea lucrarilor de refacere, consolidare in vederea infiintarii atelierului 
se vor executa lucrari de constructie.- In cadrul capitolului 10 Concluzie se mentioneaza ca respectiva constructie prezinta zone critice care ar putea sa conduca la colaps 
structural sau ruperi casante in caz de solicitari extraordinare pe partea de atelier de lemn.In cadrul Studiului de Fezabilitate nu se fac mentiuni privind realizarea acestor 
lucrari de constructii: - In cadrul cap 3.2.3 se mentioneaza ca nu se vor realiza modernizari de cladiri si ca s-a realizat expertiza tehnica a cladirii , atasata SF; - In cadrul 
cap.3.3 se precizeaza ca nu sunt prevazute lucrari de constructii.Conform SF si planselor atasate, rezulta ca in cladirea expertizata vor fi amplasate echipamente fara 
montaj.La vizita pe teren, din fotografiile realizate nu se poate observa ca s-au realizat lucrarile stabilite in urma expertizei tehnice, ci doar o ignifugare a elementelor din 
lemn al acoperisului si tencuirea peretilor. Expertiza tehnica prevede ca "Se va desface acoperisul si planseul de peste parter, de peste intreaga constructie, iar atelierul va fi 
desfiintat, delimitand si taind peretii din lemn fata de cei din zidarie incat la demolare sa nu fie afectate structurile mentinute; se va realiza fundatia noului atelier pe fundatii 
continue din beton cu centuri la partea superioara, cu rost intre cele existente si cele proiectate; se va continua structura de rezistenta noua, pe verticala, la nivelul parterului 
refacut, cu zidarie de caramida confinata; pe peretii atelierului nou si pe zidaria de blocheti va fi realizata centura de beton armat pe care se va fixa structura planseului de 
lemn si se va ancora sarpanta unitara;"Cladirea expertizata nu este in proprietatea SC LEMN VIU SRL ci a unor persoane fizice; Certificatul de urbanism, prevede printre 
altele sa se faca dovada titlului asupra imobilului si sa se prezinte aviz Ministerul Culturii si Cultelor si Patrimoniului National - Directia de Cultura Brasov;In contractul de 
comodat nr.617/29.08.2012, nu sunt prevaute in sarcina proprietarilor realizarea lucrarilor de reabliatare; Nu au fost prevazute cheltuieli in cadrul capitolului 4.1;Conform 
expertizei tehnice sunt necesare de efectuat lucrari de constructii asupra atelierului, care este si monument istoric conform Certificatului de Urbanism. Nu sunt atasate 
avizele solicitate prin certificatul de urbanism;Avand in vedere toate acestea, consideram atelierul impropriu pentru amplasarea echipamentelor achizitionate prin 
proiect.Proiectul este considerat Neeligibil. EG 2 si EG 6 s-au bifat NU deoarece:In cadrul Expertizei Tehnice nr.283 intocmite la data de 26.09.2013, atasate SF se 
mentioneaza: - in cadrul Capitolului 6 se mentioneaza ca atelierul va fi refacut pe o structura si fundatii noi;- In cadrul Capitolului 7 Pentru realizarea lucrarilor de refacere, 
consolidare in vederea infiintarii atelierului se vor executa lucrari de constructie.- In cadrul capitolului 10 Concluzie se mentioneaza ca respectiva constructie prezinta zone 
critice care ar putea sa conduca la colaps structural sau ruperi casante in caz de solicitari extraordinare pe partea de atelier de lemn.In cadrul Studiului de Fezabilitate nu se 
fac mentiuni privind realizarea acestor lucrari de constructii: - In cadrul cap 3.2.3 se mentioneaza ca nu se vor realiza modernizari de cladiri si ca s-a realizat expertiza 
tehnica a cladirii , atasata SF; - In cadrul cap.3.3 se precizeaza ca nu sunt prevazute lucrari de constructii.Conform SF si planselor atasate, rezulta ca in cladirea expertizata 
vor fi amplasate echipamente fara montaj.La vizita pe teren, din fotografiile realizate nu se poate observa ca s-au realizat lucrarile stabilite in urma expertizei tehnice, ci doar 
o ignifugare a elementelor din lemn al acoperisului si tencuirea peretilor. Expertiza tehnica prevede ca "Se va desface acoperisul si planseul de peste parter, de peste 
intreaga constructie, iar atelierul va fi desfiintat, delimitand si taind peretii din lemn fata de cei din zidarie incat la demolare sa nu fie afectate structurile mentinute; se va 
realiza fundatia noului atelier pe fundatii continue din beton cu centuri la partea superioara, cu rost intre cele existente si cele proiectate; se va continua structura de 
rezistenta noua, pe verticala, la nivelul parterului refacut, cu zidarie de caramida confinata; pe peretii atelierului nou si pe zidaria de blocheti va fi realizata centura de beton 
armat pe care se va fixa structura planseului de lemn si se va ancora sarpanta unitara;"Cladirea expertizata nu este in proprietatea SC LEMN VIU SRL ci a unor persoane 
fizice; Certificatul de urbanism, prevede printre altele sa se faca dovada titlului asupra imobilului si sa se prezinte aviz Ministerul Culturii si Cultelor si Patrimoniului Nationa
Directia de Cultura Brasov;In contractul de comodat nr.617/29.08.2012, nu sunt prevaute in sarcina proprietarilor realizarea lucrarilor de reabliatare; Nu au fost prevazute 
cheltuieli in cadrul capitolului 4.1;Conform expertizei tehnice sunt necesare de efectuat lucrari de constructii asupra atelierului, care este si monument istoric conform 
Certificatului de Urbanism. Nu sunt atasate avizele solicitate prin certificatul de urbanism;Avand in vedere toate acestea, consideram atelierul impropriu pentru amplasarea 
echipamentelor achizitionate prin proiect.Proiectul este considerat Neeligibil. Matricea de valabilitate se incadreaza in limitele prevazute Matricea de valabilitate se 
incadreaza in limitele prevazute Se modifica Bugetul Indicativ prin diminuarea valorii eligibile cu valoarea aferenta montajului, deoarece acesta se realizeaza pe un imobil 
care este detinut in comodat;Punctul 3.5 nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute; Se modifica Bugetul Indicativ prin diminuarea valorii eligibile cu valoarea 
aferenta montajului, deoarece acesta se realizeaza pe un imobil care este detinut in comodat;Punctul 3.5 nu sunt prevazute cheltuieli diverse si neprevazute; In urma 
verificarilor, n se constata crearea de conditii artificiale; In urma verificarilor, n se constata crearea de conditii artificiale; EG 2 si EG 6 s-au bifat NU deoarece:In cadrul 
Expertizei Tehnice nr.283 intocmite la data de 26.09.2013, atasate SF se mentioneaza: - in cadrul Capitolului 6 se mentioneaza ca atelierul va fi refacut pe o structura si 
fundatii noi;- In cadrul Capitolului 7 Pentru realizarea lucrarilor de refacere consolidare in vederea infiintarii atelierului se vor executa lucrari de constructie - In cad

441 312 M 01 12 7 08 00148 2012 9 28

ACHIZITIE UTILAJE 
SPECIFICE PENTRU 

PRODUCTIA DE ARTICOLE 
DE PASMANTERIE IN 

COMUNA FELDIOARA, 
JUDETUL BRASOV

SC ORANGETEX 
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
FELDIOARA Sat 

FELDIOARA
- - - - - - - - - - 234.834 0 199.608 0 35.226 64.992.565

Nu este îndeplinit Criteriul de Eligibilitate EG2 – Beneficiarul trebuie să dovedească viabilitatea investiției și EG 6 – Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de 
proprietate/folosință asupra terenului pe o perioadă de cel puțin 10 ani1. Prin proiect se propune achiziționarea a 4 mașini de țesut panglici elastice sau rigide și a unei 
mașini de urzit pentru panglici textile elastice sau rigide. Acestea vor fi amplasate în ½ hala 1 A (suprafața de 350 mp din suprafața de 700 mp) situată în Localitatea 
Feldioara, Jud. Brașov, asupra căreia solicitantul are drept de folosință, conform Contractului de Închiriere nr. 716/27.09.2012.În urma vizitei pe teren s-a constatat că 
„spațiul care face obiectul prezentului proiect nu este racordată la reteaua electrică, nu exista racord la apă potabilă și nici fosă septică", deși în cadrul Memoriului Justifica
- cap. 2.3, se precizează că hala are asigurate toate utilitățile (încălzire, electricitate, apă, canalizare). Luând în considerare faptul că hala in care vor fi amplasate utilajele n
este racordată la utilități, acestea trebuiau prevăzute prin proiect. Pentru asigurarea utilităților prin proiect solicitantul trebuia să dovedească drept de proprietate pentru 
spațiului aferent investiției propuse. În clădire nu există instalații electrice (iluminat și prize), iar clădirea necesită îmbunătățiri pentru a se putea desfășura activitatea 
propusă. De asemenea, în cadrul Contractului de Închiriere nr. 716/27.09.2012, se menționează că „spațiul are destinația sediului social pentru firma ORANGETEX SRL”, 
fără a se evidenția și destinația acestuia ca punct de lucru.2. Conform Fluxului tehnologic prezentat :- prima etapă a acestuia este reprezentat de aprovizionarea cu materie 
primă,- produsul finit urmează a fi ambalat. Având în vedere aceste etape ale fluxului tehnologic (aprovizionarea cu materie primă și ambalarea produsului finit), în cadrul 
Memoriului Justificativ nu au fost prezentate informații cu privire la modalitatea și spatiul necesar pentru depozitarea materiei prime și a prodului finit.Utilajele propuse a fi 
achizitionate prin proiect (mașini de țesut panglici elastice sau rigide și mașină de urzit pentru panglici textile elastice sau rigide) necesită alimentarea cu energie electrică, 
iar spațiului în care acestea vor fi amplasate, nu este racordat la rețeaua electrică.

442 312 M 01 12 7 08 00155 2012 9 28

ACHIZITIA UNUI UTILAJ 
MODERN  PENTRU INTARSII 
SI SCULPTURA  CU LASER 

CU COMANDA NUMERICA SI 
FUNCTIONARE PE ENERGIE 

FOTOVOLTAICA.

PREDA MONICA 
ELENA BRASOV

Comuna/Oras 
FELDIOARA Sat 

FELDIOARA
- - - - - - - - - - 228.000 0 193.800 0 34.200 65.186.365

Verificarea criteriilor generale de eligibilitate; S-a bifat NU la EG6 deoarece in documentul Extras CF 100563 UAT Feldioara, partea a -III- a (Foaie de sarcini) si in 
documentul INCHEIERE DE RESPINGERE Nr; 83055, sunt inscrisuri referitoare la imobilul din Cartea Funciara 100563 UAT Feldioara, pentru care sunt notate interdictiile 
de instrainare, grevare, inchiriere, modernizare, amenajare, restructurare si demolare, in favoarea CEC BANK SA prin Sucursala Brasov. Verificarea criteriilor generale de 
eligibilitate; S-a bifat NU la EG6 deoarece in documentul Extras CF 100563 UAT Feldioara, partea a -III- a (Foaie de sarcini) si in documentul INCHEIERE DE 
RESPINGERE Nr; 83055, sunt inscrisuri referitoare la imobilul din Cartea Funciara 100563 UAT Feldioara, pentru care sunt notate interdictiile de instrainare, grevare, 
inchiriere, modernizare, amenajare, restructurare si demolare, in favoarea CEC BANK SA prin Sucursala Brasov.Conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor 
generale de eligibilitate, puntul EG6, proiectul devine neeligibil deoarece spatiul destinat investitiei, face parte dintr-un imobil notat cu interdictii in favoarea CEC BANK 
SA.Anexam prezentului Document E3.1, documentele Extras CF si Incheiere de Respingere, pe care sunt notate interdictiile respective.

443 312 M 01 12 7 08 00156 2012 9 28

"ACHIZITIONAREA DE 
UTILAJE PENTRU IMPRIMAT 
SI FINISAT ETICHETE, SAT 

FELDIOARA, JUDET BRASOV"

S.C. R.G.B PRINT 
S.R.L BRASOV

Comuna/Oras 
FELDIOARA Sat 

FELDIOARA
- - - - - - - - - - 235.290 0 199.996 0 35.294 65.386.361

Nu sunt îndeplinite:I. EG2 – Beneficiarul trebuie să dovedească viabilitatea investiției și EG 6 – Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate/folosință asupra 
terenului pe o perioadă de cel puțin 10 ani1. Prin proiect se propune achiziționarea a trei utilaje : o maşină de tăiat/pliat etichete textile, o maşină de imprimat faţă – verso şi 
o maşină de imprimat digital.Acestea vor fi amplasate în ½ hala 2A (suprafața de 350 mp) situată în Localitatea Feldioara, Jud. Brașov, asupra căreia solicitantul are drept 
de folosință, conform Contractului de Închiriere nr.52/24.07.2012.În urma vizitei pe teren s-a constatat că "hala care face obiectul prezentului proiectu nu este alimentată la 
reteaua electrică, nu exista racord la apă potabilă și nici fosă septică", deși în cadrul Memoriului Justificativ - cap. 2.3, se precizează că hala are asigurate toate utilitățile 
(încălzire, electricitate, apă, canalizare). Luând în considerare faptul că hala in care vor fi amplasate utilajele nu este racordată la utilități, acestea trebuiau prevăzute prin 
proiect. În clădire nu există instalații electrice (iluminat și prize), iar clădirea necesită îmbunătățiri pentru a se putea desfășura activitatea propusă.Având în vedere că 
utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect necesită alimentarea cu energie electrică, iar spațiului în care acestea vor fi amplasate, nu este racordat la rețeaua electrică, 
nu se demonstrează viabilitatea investitiei propuse prin proiect.2. Conform Fluxului tehnologic prezentat :- prima etapă a acestuia este reprezentat de aprovizionarea cu 
materie primă,- produsul finit urmează a fi ambalat. Având în vedere aceste etape ale fluxului tehnologic (aprovizionarea cu materie primă și ambalarea produsului finit), în 
cadrul Memoriului Justificativ nu au fost prezentate informații cu privire la modalitatea și spatiul necesar pentru depozitarea materiei prime și a prodului finit.II. Există 
neconcordanțe între informațiile privind cofinanțarea:- Pentru dovedirea cofinanțării a fost prezentat extras de cont - suma necesară cofinanțării face obiectul contractului de 
împrumut cu Bujor Nicolai;- In cadrul Anexei B5 – Anul 1 al implementării, figurează sume la linia A1 – Aport la capitalul societății, iar la linia rambursări de credite nu sunt 
prevăzute sume – în cadrul memoriului Justificativ nu se fac precizări referitoare la Contractul de Împrumut cu Bujor Nicolai.
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444 312 M 01 12 7 08 00147 2012 9 28

AMENAJARE LINIE DE 
BRICHETARE A DEȘEURILOR 

LEMNOASE ÎN HALĂ 
EXISTENTĂ

S. C. TOCADE 
COMPANY S. R. 

L.
BRASOV

Comuna/Oras 
HARMAN Sat 

HARMAN
- - - - - - - - - - 241.650 0 199.361 0 42.289 65.585.722

-la 1.1 s-a bifat NU, deoarece nu se respecta Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderii-Anexa 4.1. Solicitantul a incadrat microintreprinderea in categoria 
intreprinderilor autonome. Conform verificarii la ONRC, solicitantul este asociat in alta firma, SC BRICOPAL PELETART ARL, care are acelasi obiect principal de activitate 
ca si SC TOCADE COMPANY SRL si anume codul 3821. Prin urmare, cele doua societati activeaza pe aceeasi piata, acestea fiind societati legate.-S-a bifat NU la 1.2 
deoarece solicitantul nu respecta pct. 3 din Declaratia F S-a bifat NU la EG2 si EG6, deoarece exista neconcordante intre SF, Contractul de comodat si Planse cu privire la 
hala unde se doreste implementarea proiectului. In cap. 3.2 este mentionat faptul ca s-au dat in folosinta, 500 mp din Hala1(C2), iar din Plansa-Plan de situatie cu 
amplasarea retelelor de utilitati reiese ca amplasamentul proiectului este in Hala1(C1), contrar Contractului de comodat prin care s-a dat in folosinta spatiul de 500 mp din 
Hala nr. 2. Solicitantul a incheiat Contractul de comodat autentificat cu nr. 2700/30.08.2012, inscris in CF cu nr. 7858 si cota de 14,60% din drumul de acces, inscris in CF 
cu nr. 7054/10/1/10 pentru care s-a notat procesul intentat de HODOREAN ILIE-Cabinet Individual de Insolventa in calitate de lichidator judiciar al SC ALKE AGRO SRL. 
Pentru spatiul ramas din hala nr. 2 s-a incheiat un alt Contract de comodat prin care s-a dat in folosinta 400 mp unui alt solicitant SC RENEVIA SERV SRL si cota de 
14,60% din drumul de acces, pentru care s-a notat acelasi proces, mentionat mai sus. Prin urmare drumul de acces la hala unde se dorea implementarea proiectului face 
obiectul unui proces, care nu era solutionat la data depunerii.SC RENEVIA SERV SRL a depus proiect pe aceeasi masura, aceasta societate propunandu-si sa se 
autorizeze cu acelasi cod CAEN ca si SC TOCADE COMPANY SRL, si anume cod CAEN 1629-Fabricarea altor produse din lemn;fabricarea articolelor din pluta,paie si din 
alte materiale vegetale impletite Solicitantul doreste sa implementeze proiectul in aceeasi hala cu un alt solicitant, SC RENEVIA SERV SRL.SC RENEVIA SERV SRL a 
depus proiect pe aceeasi masura, propunandu-si sa se autorizeze cu acelasi cod CAEN 1629-Fabricarea altor produse din lemn;fabricarea articolelor din pluta,paie si din 
alte materiale vegetale impletite. Prin urmare se considera ca s-au creat conditii artificiale -la 1.1 s-a bifat NU, deoarece nu se respecta Declaratia privind incadrarea in 
categoria microintreprinderii-Anexa 4.1. Solicitantul a incadrat microintreprinderea in categoria intreprinderilor autonome. Conform verificarii la ONRC, solicitantul este 
asociat in alta firma, SC BRICOPAL PELETART ARL, care are acelasi obiect principal de activitate ca si SC TOCADE COMPANY SRL si anume codul 3821. Prin urmare, 
cele doua societati activeaza pe aceeasi piata, acestea fiind societati legate.-S-a bifat NU la 1.2 deoarece solicitantul nu respecta pct. 3 din Declaratia F-S-a bifat NU la EG2 
si EG6, deoarece exista neconcordante intre SF, Contractul de comodat si Planse cu privire la hala unde se doreste implementarea proiectului. In cap. 3.2 este mentionat 
faptul ca s-au dat in folosinta, 500 mp din Hala1(C2), iar din Plansa-Plan de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati reiese ca amplasamentul proiectului este in 
Hala1(C1), contrar Contractului de comodat prin care s-a dat in folosinta spatiul de 500 mp din Hala nr. 2. Solicitantul a incheiat Contractul de comodat autentificat cu nr. 
2700/30.08.2012, inscris in CF cu nr. 7858 si cota de 14,60% din drumul de acces, inscris in CF cu nr. 7054/10/1/10 pentru care s-a notat procesul intentat de 
HODOREAN ILIE-Cabinet Individual de Insolventa in calitate de lichidator judiciar al SC ALKE AGRO SRL. Pentru spatiul ramas din hala nr. 2 s-a incheiat un alt Contract 
de comodat prin care s-a dat in folosinta 400 mp unui alt solicitant SC RENEVIA SERV SRL si cota de 14,60% din drumul de acces, pentru care s-a notat acelasi proces, 
mentionat mai sus. Prin urmare drumul de acces la hala unde se dorea implementarea proiectului face obiectul unui proces, care nu era solutionat la data depunerii.SC 
RENEVIA SERV SRL a depus proiect pe aceeasi masura, aceasta societate propunandu-si sa se autorizeze cu acelasi cod CAEN ca si SC TOCADE COMPANY SRL, si 
anume cod CAEN 1629-Fabricarea altor produse din lemn;fabricarea articolelor din pluta,paie si din alte materiale vegetale impletite

445 312 M 01 12 7 08 00143 2012 9 28
ACHIZIȚIE DE ECHIPAMENTE 
SPECIFICE LA SC GEOLAND 

CONSULTING SRL

SC GEOLAND 
CONSULTING 

SRL
BRASOV

Comuna/Oras 
DUMBRAVITA Sat 

DUMBRAVITA
- - - - - - - - - - 43.674 0 30.572 0 13.102 65.616.294

La poz. 1/1.1 s-a bifat NU deoarece:- SILOAE STEFAN reprezentant legal si asociat unic la SC GEOLAND CONSULTINGSRL este si P.F.A desfasurand activitati 
corespunzatoare aceluiasi cod CAEN 7112 (finantat prin proiect) si are CUI 31666603 atribuit in data dec 21.05.2013 iar in &lt; Declaratia privind incadrarea intreprinderii in 
categoria microintreprinderilor&gt; a bifat ca este intreprindere autonoma. La poz. 1/1.1 s-a bifat NU deoarece:- SILOAE STEFAN reprezentant legal si asociat unic la SC 
GEOLAND CONSULTINGSRL este si P.F.A desfasurand activitati corespunzatoare aceluiasi cod CAEN 7112 (finantat prin proiect) si are CUI 31666603 atribuit in data 
dec 21.05.2013 iar in &lt; Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor&gt; a bifat ca este intreprindere autonoma.

446 312 M 01 12 7 08 00145 2012 9 28 „ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
CONSTRUCTIA DE SILOZURI”

SC ROSILO 
MONTAJ SRL BRASOV

Comuna/Oras 
CRIZBAV Sat 

CRIZBAV
- - - - - - - - - - 284.078 0 198.855 0 85.223 65.815.149

Solicitantul SC ROSILO MONTAJ SRL prezinta in Cererea de Finantare si in Memoriu Justificativ, cap.1.3 un cod CAEN-4120- care nu este inclus in lista codurilor CAEN 
al activitatilor finantate prin M312 (Anexa 9 din Ghidul solicitantului). Solicitantul SC ROSILO MONTAJ SRL prezinta in Cererea de Finantare si in Memoriu Justificativ, 
cap.1.3 un cod CAEN -4120-care nu este inclus in lista codurilor CAEN al activitatilor finantate prin M312 (Anexa 9 din Ghidul solicitantului).In acesta situatie,daca 
codul(CAEN 4120) activitatii finantate prin proiect nu se regaseste in Anexa 9 la Ghidul Soliciatntului, proiectul este neeligibil. Solicitantul SC ROSILO MONTAJ SRL 
prezinta in Cererea de Finantare si in Memoriu Justificativ, cap.1.3 un cod CAEN -4120-care nu este inclus in lista codurilor CAEN al activitatilor finantate prin M312 (Anexa 
9 din Ghidul solicitantului).In acesta situatie,daca codul (CAEN 4120) activitatii finantate prin proiect nu se regaseste in Anexa 9 la Ghidul Soliciatntului, proiectul este 
neeligibil.

447 312 M 01 12 7 08 00146 2012 9 28

"ACHIZITIONAREA DE 
UTILAJE PENTRU TESUT 
ETICHETE DE CATRE SC 
VIZUAL TEXTILE SRL IN 

LOCALITATEA FELDIOARA, 
JUDETUL BRASOV"

S.C. VIZUAL 
TEXTILE S.R.L. BRASOV

Comuna/Oras 
FELDIOARA Sat 

FELDIOARA
- - - - - - - - - - 235.000 0 199.750 0 35.250 66.014.899

Nu sunt îndeplinite:I. EG2 – Beneficiarul trebuie să dovedească viabilitatea investiției și EG 6 – Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate/folosință asupra 
terenului pe o perioadă de cel puțin 10 ani1. Prin proiect se propune achiziționarea a două mașini de țesut etichete și galoane. Acestea vor fi amplasate în ½ hala 1 A 
(suprafața de 350 mp din suprafața de 700 mp) situată în Localitatea Feldioara, Jud. Brașov, asupra căreia solicitantul are drept de folosință, conform Contractului de 
Închiriere nr. 715/27.09.2012.În urma vizitei pe teren s-a constatat că "hala care face obiectul prezentului proiect nu este alimentată la reteaua electrică, nu exista racord la 
apă potabilă și nici fosă septică", deși în cadrul Memoriului Justificativ - cap. 2.3, se precizează că hala are asigurate toate utilitățile (încălzire, electricitate, apă, canalizare). 
Astfel, luând în considerare faptul că hala în care vor fi amplasate utilajele nu este racordată la utilități, acestea trebuiau prevăzute prin proiect. În clădire nu există instalații 
electrice (iluminat și prize), iar clădirea necesită îmbunătățiri pentru a se putea desfășura activitatea propusă. De asemenea, în cadrul Contractului de Închiriere nr. 
715/27.09.2012, se menționează că „spațiul are destinația sediului social pentru firma VIZUAL TEXTILE SRL”, fără a se evidenția și destinația acestuia ca punct de lucru.2. 
Conform Fluxului tehnologic prezentat :- prima etapă a acestuia este reprezentat de aprovizionarea cu materie primă,- produsul finit urmează a fi ambalat. Având în vedere 
aceste etape ale fluxului tehnologic (aprovizionarea cu materie primă și ambalarea produsului finit), în cadrul Memoriului Justificativ nu au fost prezentate informații cu privire
la modalitatea și spatiul necesar pentru depozitarea materiei prime și a prodului finit.3. Utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect (mașini de țesut etichete și galoane) 
necesită alimentarea cu energie electrică, iar spațiului în care acestea vor fi amplasate, nu este racordat la rețeaua electricăII. Punctul 4. Fișa de verificare a rezonabilității 
prețurilorAvând în vedere că valoarea echipamentelor propuse a fi achiziționate depășește 15.000 euro, pentru fiecare dintre acestea trebuie atașate câte 3 oferte. In acest 
caz, au fost atașate 3 oferte doar pentru una dintre mașinile de țesut etichete și galoane. Astfel, pentru echipamentul mașină de țesut etichete și galoane în valoare - 
114.000 euro, s-a atașat doar o ofertă. III. Există neconcordanțe între informațiile privind cofinanțarea:- Pentru dovedirea cofinanțării a fost prezentat extras de cont - suma 
necesară cofinanțării face obiectul contractului de împrumut cu Bujor Nicolai;- In cadrul Anexei B5 – Anul 1 al implementării, figurează sume la linia A1 – Aport la capitalul 
societății, iar la linia rambursări de credite nu sunt prevăzute sume – în cadrul memoriului Justificativ nu se fac precizări referitoare la Contractul de Împrumut cu Bujor 
Nicolai.

448 312 M 01 12 7 08 00142 2012 9 28

„ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
FABRICAREA DE ARTICOLE 

TEXTILE, IN SAT FELDIOARA, 
JUDETUL BRASOV”

S.C. AVETEX 
PROD S.R.L. BRASOV

Comuna/Oras 
FELDIOARA Sat 

FELDIOARA
- - - - - - - - - - 234.734 0 199.523 0 35.211 66.214.422

In urma verificarii asociatului unic in serviciul online RECOM, s-a constatat ca acesta figureaza ca actionar in urmatoarele firme:-AVETEX PROD SRL cota 100%-AVETEX 
COMPANY SRL cota 50%-AVETEX LABELS SRL cota 50%Toate cele trei firme au cod CAEN 1399, cod Caen ce este utilizat in proiectul depus spre evaluare.In 
Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii solicitantul a bifat ”Intreprindere autonoma”,in concluzie conform manualului de 
metodologie E3.1-M312 versiunea 07 proiectul este neeligibil. -solicitantul nu are prevazute cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor.-In Contractul de inchiriere se specifica 
faptul ca are destinatia stabilirii sediului social si se interzice cu desavarsire schimbarea destinatiilor spatiilor. solicitantul nu are prevazute cheltuieli pentru asigurarea 
utilitatilor.-In Contractul de inchiriere se specifica faptul ca are destinatia stabilirii sediului social si se interzice cu desavarsire schimbarea destinatiilor spatiilor In urma 
verificarii asociatului unic in serviciul online RECOM, s-a constatat ca acesta figureaza ca actionar in urmatoarele firme:-AVETEX PROD SRL cota 100%-AVETEX 
COMPANY SRL cota 50%-AVETEX LABELS SRL cota 50%Toate cele trei firme au cod CAEN 1399, cod Caen ce este utilizat in proiectul depus spre evaluare.In 
Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii solicitantul a bifat ”Intreprindere autonoma”,in concluzie conform manualului de 
metodologie E3.1-M312 versiunea 07 proiectul este neeligibil.-Solicitantul nu are prevazute cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor(care nu se regasesc in interiorul halei)desi 
in MJ swe sustine necesitatea acestora.-In Contractul de inchiriere se specifica faptul ca are destinatia stabilirii sediului social si se interzice cu desavarsire schimbarea 
destinatiilor spatiilor.Nu exista document care sa dovedeasca proprietatea/folosinta spatiului de productie.

449 312 M 01 12 7 08 00140 2012 9 28
ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
PENTRU DEZVOLTAREA SC 

EGE HANNA SRL 

SC EGE HANNA 
SRL BRASOV

Comuna/Oras 
CRISTIAN Sat 

CRISTIAN
- - - - - - - - - - 152.200 0 129.370 0 22.830 66.343.792

La poz. 1/1.1 s-a bifat NU deoarece:- UVEGES LILIANA reprezentant legal si asociat unic la SC EGE HANNA SRL este si P.F.A avand CUI 27043054 atribuit in data dec 
10.06.2010 iar in &lt; Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor&gt; a bifat ca este intreprindere autonoma. La EG2 si EG6 s-a bifat NU 
deoarece:- La vizita pe teren s-a constatat: ca solicitantul nu are delimitat spatiul destinat proiectului de restul halei si nu a prevazut cheltuieli in acest sens; hala are 
utilitatile asigurate de comodanta SC AATEQ SRL care este si proprietara acesteia si care functioneaza in aceasta hala in domeniul constructiilor mecanice; solicitantul nu
prevazut cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor in spatiul de productie. - imobilul care face obiectul proiectului este ipotecat in favoarea SA ATELIERS VHB SC cu sediul in 
BELGIA, cu interdictie de instrainare si grevare de catre SC AATEQ SRL in calitate de comodanta si proprietara . La EG2 si EG6 s-a bifat NU deoarece:- La vizita pe teren 
s-a constatat: ca solicitantul nu are delimitat spatiul destinat proiectului de restul halei si nu a prevazut cheltuieli in acest sens; hala are utilitatile asigurate de comodanta SC 
AATEQ SRL care este si proprietara acesteia si care functioneaza in aceasta hala in domeniul constructiilor mecanice; solicitantul nu a prevazut cheltuieli pentru asigurarea 
utilitatilor in spatiul de productie. - imobilul care face obiectul proiectului este ipotecat in favoarea SA ATELIERS VHB SC cu sediul in BELGIA, cu interdictie de instrainare 
si grevare de catre SC AATEQ SRL in calitate de comodanta si proprietara . La poz. 1/1.1 s-a bifat NU deoarece:- UVEGES LILIANA reprezentant legal si asociat unic la 
SC EGE HANNA SRL este si P.F.A avand CUI 27043054 atribuit in data dec 10.06.2010 iar in &lt; Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria 
microintreprinderilor&gt; a bifat ca este intreprindere autonoma.La EG2 si EG6 s-a bifat NU deoarece:- La vizita pe teren s-a constatat: ca solicitantul nu are delimitat spatiul 
destinat proiectului de restul halei si nu a prevazut cheltuieli in acest sens; hala are utilitatile asigurate de comodanta SC AATEQ SRL care este si proprietara acesteia si 
care functioneaza in aceasta hala in domeniul constructiilor mecanice; solicitantul nu a prevazut cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor in spatiul de productie. - imobilul care 
face obiectul proiectului este ipotecat in favoarea SA ATELIERS VHB SC cu sediul in BELGIA, cu interdictie de instrainare si grevare de catre SC AATEQ SRL in calitate 
de comodanta si proprietara .
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450 312 M 01 12 7 08 00139 2012 9 28
"DEZVOLTARE AFACERE 

PRIN ACHIZITIE 
ECHIPAMENTE"

SOROCIUC 
MARIUS BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

PREJMER
- - - - - - - - - - 147.946 0 125.754 0 22.192 66.469.546

Punctul 1.6 s-a bifat Da, s-a prezentat declaratie autorizare; Punctul 1.6 s-a bifat Da, s-a prezentat declaratie autorizare; EG1 si EG6 s-au bifat NU deoarece:Contractul de 
inchiriere contine clauze prin care proprietarul in mod unilateral poate solicita eliberarea spatiului. In extrasul CF este prevazut drept de ipoteca pentru doi terti pe motiv de 
pret neachitat; In grajdul prevazut in extrasul CF, s-au depus 2 proiecte, conform extras CF grajdul fiind inchiriat catre SC DEKA PRINT SRL conform act notarial 
1986/18.09.2012 si de catre SOROCIUC MARIUS INTREPRINDERE INDIVIDUALA conform act notarial 1987/18.09.2012, in acesta mentionandu-se spatiul nr. 2 in 
suprafata de 199.54mp si parcare de 63mp ulterior prin actul nr.2004/20.09.2012 emis de acelasi notar se noteaza o alta locatiune tot catre SOROCIUC MARIUS 
INTREPRINDERE INDIVIDUALA, asupra spatiului nr.3. in suprafata de 70.80mp; Din aceste acte si plansele existente la proiect, nu reiese clar care sunt suprafetele 
inchiriate si catre care dintre cei 2 chiriasi. La momentul depunerii CF , conform plansei "Plan parter situatie existenta", nu existau corpurile cu suprafetele prevazute in 
contractele de inchiriere, ne putandu-se identifica clar care este spatiul in care se va desfasura activitatea. Consideram ca nu se respecta aceste doua criterii de eligibilitate 
deoarece din extrasul CF si din actele notariale nu reiese clar care este spatiul inchiriat, ne fiind atasata o schita a imobilului si intregul imobil, conform extras CF este 
ipotecat catre un tert. La momentul vizitei pe teren din fotografii se deduce ca in spatiul respectiv se desfasura o activitate similara cu cea prevazuta in proiect.EG2 s-a bifat 
NU intrucat nu sunt completate capitolele 3.5, 3.6 din Studiul de Fezabilitate. In cadrul capitolului 3.8 nu este descris fluxul tehnologic si identificarea echipamentelor in 
cadrul acestuia. EG1 si EG6 s-au bifat NU deoarece:Contractul de inchiriere contine clauze prin care proprietarul in mod unilateral poate solicita eliberarea spatiului. In 
extrasul CF este prevazut drept de ipoteca pentru doi terti pe motiv de pret neachitat; In grajdul prevazut in extrasul CF, s-au depus 2 proiecte, conform extras CF grajdul 
fiind inchiriat catre SC DEKA PRINT SRL conform act notarial 1986/18.09.2012 si de catre SOROCIUC MARIUS INTREPRINDERE INDIVIDUALA conform act notarial 
1987/18.09.2012, in acesta mentionandu-se spatiul nr. 2 in suprafata de 199.54mp si parcare de 63mp ulterior prin actul nr.2004/20.09.2012 emis de acelasi notar se 
noteaza o alta locatiune tot catre SOROCIUC MARIUS INTREPRINDERE INDIVIDUALA, asupra spatiului nr.3. in suprafata de 70.80mp; Din aceste acte si plansele 
existente la proiect, nu reiese clar care sunt suprafetele inchiriate si catre care dintre cei 2 chiriasi. La momentul depunerii CF , conform plansei "Plan parter situatie 
existenta", nu existau corpurile cu suprafetele prevazute in contractele de inchiriere, ne putandu-se identifica clar care este spatiul in care se va desfasura activitatea. 
Consideram ca nu se respecta aceste doua criterii de eligibilitate deoarece din extrasul CF si din actele notariale nu reiese clar care este spatiul inchiriat, ne fiind atasata o 
schita a imobilului si intregul imobil, conform extras CF este ipotecat catre un tert. La momentul vizitei pe teren din fotografii se deduce ca in spatiul respectiv se desfasura
activitate similara cu cea prevazuta in proiect.EG2 s-a bifat NU intrucat nu sunt completate capitolele 3.5, 3.6 din Studiul de Fezabilitate. In cadrul capitolului 3.8 nu este 
descris fluxul tehnologic si identificarea echipamentelor in cadrul acestuia. Punctul 3.5 nu s-au prevazut cheltuieli diverse si neprevazute; Punctul 3.5 nu s-au prevazut 
cheltuieli diverse si neprevazute; S-au prezentat cate 3 oferte pentru bunuri insa preturile pentru 2 dinte utilaje sunt mult mai mari decat preturile prevazute in cadrul SF; S-
au prezentat cate 3 oferte pentru bunuri insa preturile pentru 2 dinte utilaje sunt mult mai mari decat preturile prevazute in cadrul SF; In urma verificarilor efectuate nu s-a 
constatat crearea de conditii artificiale.Consultantul a mai intocmit un proiect in acelasi imobil (S.C. DEKA PRINT S.R.L.) In urma verificarilor efectuate nu s-a constatat 
crearea de conditii artificiale.Consultantul a mai intocmit un proiect in acelasi imobil (S.C. DEKA PRINT S.R.L.) EG1 si EG6 s-au bifat NU deoarece:Contractul de inchiriere 
contine clauze prin care proprietarul in mod unilateral poate solicita eliberarea spatiului. In extrasul CF este prevazut drept de ipoteca pentru doi terti pe motiv de pret 
neachitat; In grajdul prevazut in extrasul CF, s-au depus 2 proiecte, conform extras CF grajdul fiind inchiriat catre SC DEKA PRINT SRL conform act notarial 
1986/18.09.2012 si de catre SOROCIUC MARIUS INTREPRINDERE INDIVIDUALA conform act notarial 1987/18.09.2012, in acesta mentionandu-se spatiul nr. 2 in 
suprafata de 199.54mp si parcare de 63mp ulterior prin actul nr.2004/20.09.2012 emis de acelasi notar se noteaza o alta locatiune tot catre SOROCIUC MARIUS 
INTREPRINDERE INDIVIDUALA, asupra spatiului nr.3. in suprafata de 70.80mp; Din aceste acte si plansele existente la proiect, nu reiese clar care sunt suprafetele 
inchiriate si care este chiriasul. In Extrasul CF sunt prevazuti ambii chiriasi, insa nu este prevazuta delimitarea spatiilor;La momentul depunerii CF , conform plansei "Plan 
parter situatie existenta", nu existau incaperile/corpurile cu suprafetele prevazute in contractele de inchiriere, ne putandu-se identifica clar care este spatiul in care se va 
desfasura activitatea. Consideram ca nu se respecta aceste doua criterii de eligibilitate deoarece din extrasul CF si din actele notariale nu reiese clar care este spatiul 
inchiriat, ne fiind atasata o schita a imobilului; conform extras CF, intregul imobil, este ipotecat catre un tert. La momentul vizitei pe teren din fotografii se deduce ca in 
spatiul respectiv se desfasura o activitate similara cu cea prevazuta in proiect.EG2 s-a bifat NU intrucat nu sunt completate capitolele 3.5, 3.6 din Studiul de Fezabilitate. In 
cadrul capitolului 3.8 nu este descris fluxul tehnologic si identificarea echipamentelor in cadrul acestuia. EG1 si EG6 s-au bifat NU deoarece:Contractul de inchiriere contine 
clauze prin care proprietarul in mod unilateral poate solicita eliberarea spatiului. In extrasul CF este prevazut drept de ipoteca pentru doi terti pe motiv de pret neachitat; In 
grajdul prevazut in extrasul CF s-au depus 2 proiecte conform extras CF grajdul fiind inchiriat catre SC DEKA PRINT SRL conform act notarial 1986/18 09 2012 si d

451 312 M 01 12 7 08 00135 2012 9 28

DOTARE SC PLANT AFIN L.M. 
SRL CU ECHIPAMENTE 

NECESARE ORGANIZARII DE 
TARGURI SI CONGRESE

SC PLANT AFIN 
L.M. SRL BRASOV Comuna/Oras 

SINCA Sat PERSANI - - - - - - - - - - 63.580 0 44.506 0 19.074 66.514.052

Pct.1.6 - Solicitantul SC Plantafin L.M. SRL desi este inregistrat cu cod CAEN 8230 - Activitati de organizare a expozitiilor,targurilor si congreselor nu pote desfasura decat 
partial acest tip de activitate (numai partea de echipamente) fara a asigura si partea de organizare propriu-zisa a evenimentelor(lipsa personal specializat in organizarea de 
evenimente de acest tip,lipsa asigurarii mijloacelor de promovare si/sau administrare a evenimentelor). EG 2 - Deoarece solicitantul SC Plantafin L.M. SRL nu executa un 
serviciu complet de organizare,promovare si/sau administrare a evenimentelor deoarece nu isi prevede cheltuieli cu personal specializat si mijloace de promovare se 
considera ca anexele B1-B5 sunt incomplete si nu se poate concluziona daca investitia este sau nu viabila din punct de vedere economic.Pentru conditiile prezentate in 
proiect s-a intocmit o matrice de verificare a viabilitatii,cu datele prezentate,din care rezulta ca investitia este viabila. Pct.1.6 - Solicitantul SC Plantafin L.M. SRL desi este 
inregistrat cu cod CAEN 8230 - Activitati de organizare a expozitiilor,targurilor si congreselor nu pote desfasura decat partial acest tip de activitate (numai partea de 
echipamente) fara a asigura si partea de organizare propriu-zisa a evenimentelor(lipsa personal specializat in organizarea de evenimente de acest tip,lipsa asigurarii 
mijloacelor de promovare si/sau administrare a evenimentelor).

452 312 M 01 12 7 08 00134 2012 9 28
”ACHIZIŢIE DE UTILAJE ȘI 

ECHIPAMENTE LA S.C.  BLUE 
STREAM S.R.L.”

SC BLUE 
STREAM SRL BRASOV

Comuna/Oras 
TARLUNGENI Sat 

TARLUNGENI
- - - - - - - - - - 142.498 0 99.749 0 42.749 66.613.801

Verificand datele din extrasele ONRC si din Certificatul Constatator, se concluzioneaza ca d-nul MANOLE SORIN, responsabilul legal al acestui proiect, este asociat unic in 
SC BLUE STREAM SRL, cu COD CAEN principal-4312, fiind si asociat cu 50% actiuni in SC K.S.M LEAD SRL, care are COD CAEN secundar 4312.In documentul 
Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor, Capitol II- Tipul intreprinderii, se bifeaza incorect ,,Intreprindere autonoma" Proiectul este 
neeligibil deoarece nu toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite;Punctul 1- Verificarea eligibilitatii solicitantului;Verificand datele din extrasele ONR
si din Certificatul Constatator, se concluzioneaza ca d-nul MANOLE SORIN, responsabilul legal al acestui proiect, este asociat unic in SC BLUE STREAM SRL, cu COD 
CAEN principal-4312, fiind si asociat cu 50% actiuni in SC K.S.M LEAD SRL care are COD CAEN secundar 4312.In documentul Declaratie privind incadrarea intreprinderii 
in categoria microintreprinderilor, Capitol II- Tipul intreprinderii, se bifeaza incorect ,,Intreprindere autonoma" .

453 312 C 01 12 7 08 00127 2012 9 28
CONSTRUIRE ATELIER DE 
MANUFACTURA ARTICOLE 

DE PAPETARIE P+E

GHEORGHIU 
MIHAELA BRASOV Comuna/Oras BRAN 

Sat SOHODOL - - - - - - - - - - 100.000 8.000 85.000 0 15.000 66.698.801

S-a bifat NU la punct 1.1.Care este statutul solicitantului? deoarece in Cererea de Finantare nu este completat Doc.11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-
intreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, conform legii. Din consultarea Bazei de date a ONRC rezulta faptul ca solicitanta GHERGHIU 
MIHAELA este asociata in SC FINEX GLOBAL SOLUTIONS SRL detinand 33.33% din actiuni. Acesta firma are sediul secundar - punct de lucru la aceiasi adresa cu 
investitia, precum si pensiune turistica implementata prin Program SAPARD PENSIUNEA VENUS investitie pe care GHERGHIU MIHAELA o detine impreuna cu sotul 
GHEORGHIU I. VALENTIN OLIMPIU, conform celor declarate in Studiul de Fezabilitate. Dat fiind cele mentionate anterior nu se poate determina statul solicitantului in 
privinta numarului de salariati, cifra de afaceri anuala sau active totale. EG2 - s-a bifat NU la acest criteriu de eligibilitate deoarece din Studiu de Fezabilitate si din Doc 4.1 
Raport asupra verificarii pe teren reiese faptul ca investitia nu poate functiona independent avand utilitati de la pensiunea din apropiere (cladirile sunt lipite) apartinand sot
solicitantei, investitie realizata prin PROGRAM SAPARD. De asemenea, constructia care se va realiza prin prezentul proiect este prevazut a avea un acoperis tip terasa 
izolata in suprafata de 143 mp, aceasta fiind destinata turistilor aflati la pensiune, cele doua cladiri fiind lipite iar terasa comunicand cu primul nivel al pensiunii datorita 
denivelarilor de teren, asa cum rezulta din plansele depuse in Cererea de Finantare. Proiectul nu este eligibil nu este indeplinit punctul 1.1 si criteriul de eligibilitate EG2 in 
sensul ca - S-a bifat NU la punct 1.1.Care este statutul solicitantului? deoarece in Cererea de Finantare nu este completat Doc.11.3 Declaraţia privind încadrarea în 
categoria micro-intreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, conform legii. Din consultarea Bazei de date a ONRC rezulta faptul ca 
solicitanta GHERGHIU MIHAELA este asociata in SC FINEX GLOBAL SOLUTIONS SRL detinand 33.33% din actiuni. Acesta firma are sediul secundar - punct de lucru la 
aceiasi adresa cu investitia, precum si pensiune turistica implementata prin Program SAPARD PENSIUNEA VENUS investitie pe care GHERGHIU MIHAELA o detine 
impreuna cu sotul GHEORGHIU I. VALENTIN OLIMPIU, conform celor declarate in Studiul de Fezabilitate.Dat fiind cele mentionate anterior nu se poate determina statul 
solicitantului in privinta numarului de salariati, cifra de afaceri anuala sau active totale.- EG2 - s-a bifat NU la acest criteriu de eligibilitate deoarece din Studiu de Fezabilitate 
si din Doc 4.1 Raport asupra verificarii pe teren reiese faptul ca investitia nu poate functiona independent avand utilitati de la pensiunea din apropiere apartinand sotului 
solicitantei, investitie realizata prin PROGRAM SAPARD. De asemenea constructia care se va realiza prin prezentul proiect este prevazut a avea un acoperis tip terasa 
izolata in suprafata de 143 mp, aceasta fiind destinata turistilor aflati la pensiune, cele doua cladiri fiind lipite iar terasa comunica cu primul nivel al pensiunii datorita 
denivelarilor de teren, asa cum rezulta din plansele depuse in Cererea de Finantare

454 312 M 01 12 7 08 00130 2012 9 28

ACHIZIŢIE  APARATURĂ  
PENTRU LABORATORUL DE 

TEHNICA DENTARA – SISTEM 
DE SINTERIZARE CU LASER 

SC PROTEH 
VITADENT SRL BRASOV

Comuna/Oras 
SANPETRU Sat 

SANPETRU
- - - - - - - - - - 222.887 0 189.454 0 33.433 66.888.255

La poz.1/ 1.1 s-a bifat NU deoarece:SC PROTEH VITADENT SRL, solicitant pe M312 pentru proiectul „ACHIZITIE APARATURA PENTRU LABORATORUL DE 
TEHNICA DENTARA – SISTEM DE SINTERIZARE CU LASER”, cod CAEN 3250,avand ca reprezentant legal si asociat unic pe DOBROVOLSCHI ION care se 
regaseste:- ca asociat cu 95% la SC DENTALMED TEHNO COM SRL , CUI 14362345 atribuit in data de 20.12.2001 (cod CAEN principal 3250) ;iar in &lt;Declaratia 
privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor&gt; a bifat ca este intreprindere autonoma . La poz.1/ 1.1 s-a bifat NU deoarece:SC PROTEH VITADENT 
SRL, solicitant pe M312 pentru proiectul „ACHIZITIE APARATURA PENTRU LABORATORUL DE TEHNICA DENTARA – SISTEM DE SINTERIZARE CU LASER”, cod 
CAEN 3250,avand ca reprezentant legal si asociat unic pe DOBROVOLSCHI ION care se regaseste:- ca asociat cu 95% la SC DENTALMED TEHNO COM SRL , CUI 
14362345 atribuit in data de 20.12.2001 (cod CAEN principal 3250) ;iar in &lt;Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor&gt; a bifat ca este 
intreprindere autonoma .

455 312 C 01 12 7 08 00131 2012 9 28

”EXTINDERE PRIN ETAJARE 
ȘI MANSARDARE 

CONSTRUCȚIE EXISTENTĂ, 
CU SCHIMBARE DE 

FUNCȚIUNE DIN LOCUINȚĂ ÎN 
CENTRU DE CREȘTERE A 

CALITĂȚII VIEȚII PRIN 
ACTIVITĂȚI DE ÎNTREȚINERE 

CORPORALĂ S+P+E+M ”

GUGU-
GRAMATOPOL 

LENUȚA-
CARMEN

BRASOV
Comuna/Oras 
HARMAN Sat 

HARMAN
- - - - - - - - - - 285.687 6.584 199.980 0 85.707 67.088.235

EG2 -S-a bifat "NU"- Proiectul propus spre finantare,asa cum este prezentat in SF nu este viabil deoarece pe constructia existenta nu se poate realiza „extinderea prin 
etajare si mansardare” .Investitia descrisa nu este realista , nu se poate realiza din p. d.v constructiv, fiind necorelata cu rezultatul Expertizei tehnice .Din Expertiza tehnica 
se constata o cladire veche de 135 de ani, nelocuibila ,practic abandonata, cu regim de inaltime P+pod,care ”prezinta degradari structurale pronuntate cu pericol iminent de 
prabusire „(pereti degradati de ascensiunea apei din teren; pereti fisurati si inclinati spre exterior ; fundatie necorespunzatoare;acoperis degradat) care nu poate fi utilizata in 
atare situatie.Pentru evitarea posibilelor accidente se va lua masura de demolarea elementelor degradate. Expertiza recomanda „refacerea integrala a structurii”Aceleasi 
elemente degradate se constata si la vizita pe teren.In SF, se propune extinderea cladirii prin construie subsol, etajare si mansardare ,fara a se tine cont de rezultatul din 
expertiza tehnica,fara detalierea cheltuielilor cuprinse in Deviz OB pe cap. I2cap constructii.Certificatul de urbanism este solicitat pentru „extindere prin etajare si 
mansardare constructie existenta, cu schimbare de functiune’’ din care rezulta ca investitia se face pe o cladire existenta care suporta aceasta extindere , ceea ce nu 
corespunde Expertizei tehnice si concluziilor vizitei pe teren. Proiectul nu indeplineste EG2.
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456 312 M 01 12 7 08 00128 2012 9 28
ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE 
SPECIFICE ACTIVITĂŢII DE 

BRODERIT

SC. GHERILA 
PAPER SRL. BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

PREJMER
- - - - - - - - - - 20.508 0 17.431 0 3.077 67.105.666

Pct.1.1 S-a bifat nu si proiectul se declara neeligibil deoarece in documentul 11.3 "Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor" solicitantul a declarat ca 
este intreprindere autonoma insa in urma verificarilor efectuate la ONRC s-a constatat ca dl.Popescu Constantin,asociat unic al SC Gherila Paper SRL mai detine in 
totalitate,ca asociat persoana fizica si "Popescu D.V. Constantin PFA",cu cod CAEN principal de activitate 7112 - Activitati de inginerie si consultanta tehnica.In aceste 
conditii,prin asociatul unic SC Gherila Paper SRL este intreprindere "legata",solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii "autonomă, parteneră sau legată" si astfel 
proiectul este neeligibil. Pct.1.1 S-a bifat nu si proiectul se declara neeligibil deoarece in documentul 11.3 "Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor" 
solicitantul a declarat ca este intreprindere autonoma insa in urma verificarilor efectuate la ONRC s-a constatat ca dl.Popescu Constantin,asociat unic al SC Gherila Paper 
SRL mai detine in totalitate,ca asociat persoana fizica si "Popescu D.V. Constantin PFA",cu cod CAEN principal de activitate 7112 - Activitati de inginerie si consultanta 
tehnica.In aceste conditii,prin asociatul unic SC Gherila Paper SRL este intreprindere "legata",solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii "autonomă, parteneră 
sau legată" si astfel proiectul este neeligibil.

457 312 M 01 12 7 08 00129 2012 9 28

„ACHIZITIE UTILAJE DE 
CONSTRUCTII PENTRU 

LUCRARI DE DEMOLARE SI 
PREGATIREA TERENULUI”

SC BIO 
DIVERSITAS SRL BRASOV

Comuna/Oras 
SOARS Sat 

BARCUT
- - - - - - - - - - 275.219 0 192.653 0 82.566 67.298.319

-In urma verificarii in RECOM a asociatului unic s-a constatat ca acesta figureaza ca si asociat si in firma MB BUILDING&amp;CONSULTING SRL cu cota de participare 
de 50%,iar in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor s-a bifat”Intreprindere autonoma” Nu se demonstreaza viabilitatea proiectului 
deoarece fluxul descris in M.J. nu corespunde cu utilajele achizitionate.In M.J. se descrie achizitionarea unei platforme cu inaltime de lucru 26-metri, platforma cu inaltime 
de lucru-17 metri, miniincarcator frontal, buldoexcavator si miniexcavator.L a pag.24 se vorbeste de incarcarea molozului in basculante in vederea transportului si finisarea 
mecanizata cu buldozerul.Prin lipsa basculantei fluxul este intrerupt.In M.J. se gasesc unele descrieri care nu au legatura cu proiectul care urmeaza a fi implementat in sat 
Barcut Com. Soars, cum ar fi ”competitorii de la nivelul Mun.Suceava...” sau ”personalul de lucru se va angaja din localitatea Tarlungeni, judetul Brasov si din localitatile 
invecinate”. Nu se demonstreaza viabilitatea proiectului deoarece fluxul descris in M.J. nu corespunde cu utilajele achizitionate.In M.J. se descrie achizitionarea unei 
platforme cu inaltime de lucru 26-metri, platforma cu inaltime de lucru-17 metri, miniincarcator frontal, buldoexcavator si miniexcavator.L a pag.24 se vorbeste de incarcare
molozului in basculante in vederea transportului si finisarea mecanizata cu buldozerul.Prin lipsa basculantei fluxul este intrerupt.In M.J. se gasesc unele descrieri care nu au 
legatura cu proiectul care urmeaza a fi implementat in sat Barcut Com. Soars, cum ar fi ”competitorii de la nivelul Mun.Suceava...” sau ”personalul de lucru se va angaja din 
localitatea Tarlungeni, judetul Brasov si din localitatile invecinate”. -In urma verificarii in RECOM a asociatului unic s-a constatat ca acesta figureaza ca si asociat si in firma 
MB BUILDING&amp;CONSULTING SRL cu cota de participare de 50%, iar in Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor s-a 
bifat”Intreprindere autonoma”.-Nu se demonstreaza viabilitatea proiectului deoarece fluxul descris in M.J. nu corespunde cu utilajele achizitionate.In M.J. se descrie 
achizitionarea unei platforme cu inaltime de lucru 26-metri, platforma cu inaltime de lucru-17 metri, miniincarcator frontal, buldoexcavator si miniexcavator.L a pag.24 se 
vorbeste de incarcarea molozului in basculante in vederea transportului si finisarea mecanizata cu buldozerul.Prin lipsa basculantei fluxul este intrerupt.In M.J. se gasesc 
unele descrieri care nu au legatura cu proiectul care urmeaza a fi implementat in sat Barcut Com. Soars, cum ar fi ”competitorii de la nivelul Mun.Suceava...” sau 
”personalul de lucru se va angaja din localitatea Tarlungeni, judetul Brasov si din localitatile invecinate”.

458 312 M 01 12 7 08 00149 2012 9 28

„ACHIZITIE UTILAJE 
PRODUCTIE BRICHETE DIN 

LEMN PENTRU POP MIHAI IN 
COMUNA HARSENI, SAT 

MARGINENI, JUDET BRASOV”

POPA MIHAI BRASOV
Comuna/Oras 
HARSENI Sat 
MARGINENI

- - - - - - - - - - 188.613 0 160.321 0 28.292 67.458.640

Punctele 1 si 2 s-au bifat NU, deoarece declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea.Astfel in cadrul declaratiei solicitantul a 
bifat categoria intreprinderilor autonome, insa in urma verificarii in RECOM s-a constatat ca Popa Mihai este asociat unic in cadrul SC TOTAL WOOD SRL, care are ca 
obiect principal de activitate 4671 - comert cu ridicata a combustibililor solizi , lichizi si gazosi ... clasa in care este inclusa si comercializarea combustibililor lemnosi; Astfel 
SC TOTAL WOOD SRL activeaza pe aceeasi piata cu investitia propusa, astfel cele doua intreprinderi fiind legate;Nu respecta punctul 3 din Declaratia F; In urma evaluarii, 
se diminueaza valoarea eligibila cu valoarea tractorului si a remorcii forestiere, intrucat corespund unor activitati neeligibile prin M312 si deasemenea valoarea cheltuielilor
consultanta s-a diminuat proportional; Proiectul prevede doar cheltuieli cu montajul care sunt neeligibile; Planul financiar se modifica in urma evaluarii si declararii 
cheltuielilor cu tractorul si remorca forestiera neeligibile; In urma verificarilor efectuate nu s-a constatat crearea de conditii artificiale Proiectul este declarat neeligibil 
deoarece declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea. Astfel in urma verificarii in RECOM s-a constatat ca Dl. Popa Mihai, 
este asociat unic in cadrul SC TOTAL WOOD SRL, care are ca obiect principal de activitate 4671 - comert cu ridicata a combustibililor solizi , lichizi si gazosi ... clasa in 
care este inclusa si comercializarea combustibililor lemnosi; Astfel SC TOTAL WOOD SRL activeaza pe aceeasi piata cu investitia propusa, cele doua intreprinderi fiind 
legate;In urma verificarii eligibiliatatii cheltuielolor au fost declarate neeligibile cheltuilile aferente tractorului si remorcii forestiere; Proiectul este declarat neeligibil deoarece 
declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea. Astfel in urma verificarii in RECOM s-a constatat ca Dl. Popa Mihai, este 
asociat unic in cadrul SC TOTAL WOOD SRL, care are ca obiect principal de activitate 4671 - comert cu ridicata a combustibililor solizi , lichizi si gazosi ... clasa in care 
este inclusa si comercializarea combustibililor lemnosi; Astfel SC TOTAL WOOD SRL activeaza pe aceeasi piata cu investitia propusa, cele doua intreprinderi fiind legate;
urma verificarii eligibiliatatii cheltuielolor au fost declarate neeligibile cheltuilile aferente tractorului si remorcii forestiere;

459 312 M 01 12 7 08 00126 2012 9 28 ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
PENTRU PRODUCTIE PELETI

SC SITEPREP 
SRL BRASOV Comuna/Oras 

SINCA Sat PERSANI - - - - - - - - - - 53.478 0 45.456 0 8.022 67.504.096

EG 2 - S-a bifat"NU" si proiectul a fost declarat neeligibil deoarece s-a considerat ca spatiul oferit de catre cele doua containere in care se va desfasura intreaga activitate de 
productie,ambalare si depozitare nu este adecvat acestei activitati,atat ca marime cat si ca amplasare(nu exista o platforma betonata sau din balast-piatra).S-a constatat de 
asemenea ca nu se precizeaza existenta unui spatiu destinat servirii mesei de catre muncitorii angajati si nici existenta unui spatiu adecvat de tip grup sanitar care sa ii 
deserveasca pe acestia.Desi din punct de vedere teoretic,solictantul demonstreaza ca economic aceasta activitate este viabila(conform matricei)din punct de vedere tehn
organizatoric conditiile necesare desfasurarii acestui tip de activite nu sunt cele minim necesare(se reuneste intr-un spatiu mic utilaje-generator curent,macinator lemn 
gros,tocator granulator si uscator rumegus - care produc noxe de tipul fum,gaze,praf,particule de lemn si aburi,utilaje care genereaza conditii improprii desfasurarii activitatii 
propuse) Pct.2 Rata de schimb incorecta - s-a utilizat cursul de 4,4975 RON/Euro in loc de 4,4885 RON/Euro,conform verificarii ECB.Se va solicita prin E 3.4 refacerea 
documentatiei la cursul corect.Exista necorelatie intre anexele 1,2,3 si Bugetul indicativ in ceea ce priveste TVA.Se va solicita prin E3.4 refacerea anexelor. EG 2 - S-a 
bifat"NU" si proiectul a fost declarat neeligibil deoarece s-a considerat ca spatiul oferit de catre cele doua containere in care se va desfasura intreaga activitate de 
productie,ambalare si depozitare nu este adecvat acestei activitati,atat ca marime cat si ca amplasare(nu exista o platforma betonata sau din balast-piatra).S-a constatat de 
asemenea ca nu se precizeaza existenta unui spatiu destinat servirii mesei de catre muncitorii angajati si nici existenta unui spatiu adecvat de tip grup sanitar care sa ii 
deserveasca pe acestia.Desi din punct de vedere teoretic,solictantul demonstreaza ca economic aceasta activitate este viabila(conform matricei)din punct de vedere tehn
organizatoric conditiile necesare desfasurarii acestui tip de activite nu sunt cele minim necesare(se reuneste intr-un spatiu mic utilaje-generator curent,macinator lemn 
gros,tocator granulator si uscator rumegus - care produc noxe de tipul fum,gaze,praf,particule de lemn si aburi,utilaje care genereaza conditii improprii desfasurarii activitatii 
propuse).

460 312 M 01 12 7 08 00124 2012 9 28

"ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
PRESTARI SERVICII LA S.C. 

DEACONU CONSTRUCT LINE 
S.R.L.

S.C. DEACONU 
CONSTRUCT 
LINE S.R.L.

BRASOV Comuna/Oras LISA 
Sat BREAZA - - - - - - - - - - 108.260 0 75.782 0 32.478 67.579.878

La pct.1.1 la verificarea asociatului unic in RECOM s-a constatat ca acesta figireaza ca asociat cu cota 50% in AGROHIDROINSTAL SRL si cu 66,66% in SILVAROD 
PREST SRL.In declaratia privind incadrarea in categoria MICROINTREPRINDERILOR s-a bifat intreprindere autonoma.Conform manualului de procedura, evaluare-
selectare, prin neincadrarea corecta a statutului intreprinderii proiectul se declara neeligibil. La pct.1.1 la verificarea asociatului unic in RECOM s-a constatat ca acesta 
figireaza ca asociat cu cota 50% in AGROHIDROINSTAL SRL si cu 66,66% in SILVAROD PREST SRL.In declaratia privind incadrarea in categoria 
MICROINTREPRINDERILOR s-a bifat intreprindere autonoma.Conform manualului de procedura, evaluare-selectare, prin neincadrarea corecta a statutului intreprinderii 
proiectul se declara neeligibil.

461 312 M 01 12 7 08 00123 2012 9 28

" CONSTRUIRE  ATELIER 
PRODUCTIE MOBILIER, COM. 

MANDRA, JUD. BRASOV SI 
ELABORARE P.U.Z " .

PUCHIU IOANA BRASOV
Comuna/Oras 
MANDRA Sat 

MANDRA
- - - - - - - - - - 225.720 11.500 191.862 0 33.858 67.771.740

S-au solicitat informatii suplimentare in cadrul Studiului de fezabilitate : cap. 2.2, 3.3,3.2.2,3.5, 3.8, 7.2, prognoze financiare si doc. 11.2, solicitantul nu a raspuns la 
solicitarea de informatii, motiv pentru care proiectul se declara neeligibil. S-au solicitat informatii suplimentare in cadrul Studiului de fezabilitate : cap. 2.2, 3.3,3.2.2,3.5, 3.8, 
7.2, prognoze financiare si doc. 11.2, solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii, motiv pentru care proiectul se declara neeligibil. S-au solicitat informatii 
suplimentare in cadrul Studiului de fezabilitate : cap. 2.2, 3.3,3.2.2,3.5, 3.8, 7.2, prognoze financiare si doc. 11.2, solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii, motiv 
pentru care proiectul se declara neeligibil. S-au solicitat informatii suplimentare in cadrul Studiului de fezabilitate : cap. 2.2, 3.3,3.2.2,3.5, 3.8, 7.2, prognoze financiare si 
doc. 11.2, solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii, motiv pentru care proiectul se declara neeligibil.

462 312 M 01 12 7 08 00120 2012 9 28

SC DIA-ZAR CONSTRUCT SRL-
ACTIVITATI DE PRESTARI 

SERVICII IN DOMENIUL 
CONSTRUCTIILOR IN 

SPATIUL RURAL -DOTARE CU 
BULDOZER

SC DIA-ZAR 
CONSTRUCT 

SRL
BRASOV

Comuna/Oras 
POIANA MARULUI 

Sat POIANA 
MARULUI

- - - - - - - - - - 158.975 0 111.282 0 47.693 67.883.022

-Prin achizitionarea utilajului prevazut in Cererea de finantare nu se respecta in totalitate specificul codului CAEN 4312, care prevede lucrari de pregatire a terenului, dat 
fiind faptul ca acest utilaj nu poate completa singur un flux de productie.-In Notificarea de la Directia de sanatate publica se specifica faptul ca activitatea urmeaza a se 
desfasura in Com. Lisa jud. Brasov, Locatie care nu are legatura cu amplasaea proiectului. Prin achizitionarea utilajului prevazut in Cererea de finantare nu se respecta in 
totalitate specificul codului CAEN 4312, care prevede lucrari de pregatire a terenului, dat fiind faptul ca acest utilaj nu poate completa singur un flux de productie. -Din cele 
trei oferte depuse doar una se refera la utilajul care se doreste a fi achizitionat prin cererea de finantare. -Prin achizitionarea utilajului prevazut in Cererea de finantare nu se 
respecta in totalitate specificul codului CAEN 4312, care prevede lucrari de pregatire a terenului, dat fiind faptul ca acest utilaj nu poate completa un flux de productie.La 
pct.4 din M.J.in fluxul tehnologic se specifica faptul ca una din operatiuni este ”evacuarea pamantului si transportul in locuri autorizate”, operatiune care nu poate fi efectuata 
dat fiind faptul ca firma SC DIA-ZAR CONSTRUCT SRL, nu detine utilaje de incarcare si transport pamant.-In Notificarea de la Directia de sanatate publica se specifica 
faptul ca activitatea urmeaza a se desfasura in Com. Lisa jud. Brasov, Locatie care nu are legatura cu amplasaea proiectului.-Prin achizitionarea utilajului prevazut in 
Cererea de finantare nu se respecta in totalitate specificul codului CAEN 4312, care prevede lucrari de pregatire a terenului, dat fiind faptul ca acest utilaj nu poate completa 
singur un flux de productie.-Din cele trei oferte depuse doar una se refera la utilajul care se doreste a fi achizitionat prin cererea de finantare

463 312 M 01 12 7 08 00150 2012 9 28 „HALA PRODUCTIE 
PRELUCRARE LEMN” SC 2 WOLB SRL BRASOV Comuna/Oras BOD 

Sat BOD - - - - - - - - - - 227.853 0 193.675 0 34.178 68.076.697
BENEFICIARUL NU A RASPUNS LA INFORMATIILE SUPLIMENTARE SOLICITATE DE CRPDRP. NU SE RESPECTA EG 2

464 312 M 01 12 7 08 00122 2012 9 28 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
PREGATIREA TERENULUI

SABAU RODICA 
LIVIA BRASOV

Comuna/Oras 
SAMBATA DE SUS 
Sat SAMBATA DE 

SUS

- - - - - - - - - - 86.437 0 60.506 0 25.931 68.137.203

conform descrierii din M.J., in fluxul utilajelor se mentioneaza”incarcarea pamantului in mijloace de transport(bascule, remorci)” si ”incarcatrea cu bratul buldoexcavatorulu
surplusului de strat vegetal in bascule sau remorci”.In urma verificarii documentelor din cererea de finantare s-a constatat ca atat bascula cat si remorca nu se regaseste in 
nici un document, facand astfel imposibila o continuitate a fluxului.Tot in M.J. se aminteste de necesitatea taierii arborilor mai mari, dar nu se precizeaza cine si cu ce se va 
efectua aceasta operatie. conform descrierii din M.J., in fluxul utilajelor se mentioneaza”incarcarea pamantului in mijloace de transport(bascule, remorci)” si ”incarcatrea cu 
bratul buldoexcavatorului a surplusului de strat vegetal in bascule sau remorci”.In urma verificarii documentelor din cererea de finantare s-a constatat ca atat bascula cat si 
remorca nu se regaseste in nici un document, facand astfel imposibila o continuitate a fluxului.Tot in M.J. se aminteste de necesitatea taierii arborilor mai mari, dar nu se 
precizeaza cine si cu ce se va efectua aceasta operatie. conform descrierii din M.J., in fluxul utilajelor se mentioneaza”incarcarea pamantului in mijloace de 
transport(bascule, remorci)” si ”incarcatrea cu bratul buldoexcavatorului a surplusului de strat vegetal in bascule sau remorci”.In urma verificarii documentelor din cererea de 
finantare s-a constatat ca atat bascula cat si remorca nu se regaseste in nici un document, facand astfel imposibila o continuitate a fluxului.Tot in M.J. se aminteste de 
necesitatea taierii arborilor mai mari, dar nu se precizeaza cine si cu ce se va efectua aceasta operatie.
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465 312 M 01 12 7 08 00119 2012 9 28
AMENAJARE SECȚIE DE 

PRODUCȚIE PALEȚI ÎN HALĂ 
EXISTENTĂ

S. C. EPAL 
PALET S. R. L. BRASOV

Comuna/Oras 
CRISTIAN Sat 

CRISTIAN
- - - - - - - - - - 205.000 0 174.250 0 30.750 68.311.453

Punctul 1 - Solicitantul apartine categoriilor beneficiarilor eligibili, s-a bifat NU intrucat la data depunerii proiectului, certificatul de atestare fiscala nr.103011 / 28.08.2012 era 
expirat. Valabilitatea acestui document era de 30 de zile de la data elierarii respectiv de pe 28.08.2012 pana pe 27.09.2012 inclusiv. Proiectul s-a depus pe data de 
28.09.2012. Punctul 1 - Solicitantul apartine categoriilor beneficiarilor eligibili, s-a bifat NU intrucat la data depunerii proiectului, certificatul de atestare fiscala nr.103011 / 
28.08.2012 era expirat. Valabilitatea acestui document era de 30 de zile de la data elierarii respectiv de pe 28.08.2012 pana pe 27.09.2012 inclusiv. Proiectul s-a depus pe 
data de 28.09.2012. EG1 si EG6 s-au bifat NU intrucat, conform Extras CF nr.82595/25.09.2012, asupra imobilului este instituita Ipoteca in favoarea BCR SA, prin care se 
interzice proprietarului, SC GLASS DESIGN SRL: "grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare, amenajare";De asemenea in incheierea de 
respingere nr.82595/25.09.2012 se mentioneaza: "Incheierea contractului de comodat s-a facut cu incalcarea interdictiei conventionale de grevare si inchiriere, fapt de 
natura a atrage respingerea cererii de notare in cartea funciara"In cadrul SF se mentioneaza ca solicitantul beneficiaza de un drept de superficie asupra terenului afectat de 
instalatiile de productie si accesoriile acestora, pe toata durata contractului de comodat, insa aceasta afirmatie nu este sustinuta de documente;In urma verificarii in RECO
s-a constatat ca SC GALASS DESIGN SRL figureaza ca fiind in faliment. EG1 si EG6 s-au bifat NU intrucat, conform Extras CF nr.82595/25.09.2012, asupra imobilului 
este instituita Ipoteca in favoarea BCR SA, prin care se interzice proprietarului, SC GLASS DESIGN SRL: "grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, 
restructurare, amenajare";De asemenea in incheierea de respingere nr.82595/25.09.2012 se mentioneaza: "Incheierea contractului de comodat s-a facut cu incalcarea 
interdictiei conventionale de grevare si inchiriere, fapt de natura a atrage respingerea cererii de notare in cartea funciara"In cadrul SF se mentioneaza ca solicitantul 
beneficiaza de un drept de superficie asupra terenului afectat de instalatiile de productie si accesoriile acestora, pe toata durata contractului de comodat, insa aceasta 
afirmatie nu este sustinuta de documente;In urma verificarii in RECOM s-a constatat ca SC GALASS DESIGN SRL figureaza ca fiind in faliment. S-au prezentat 3 oferte 
pentru linia de productie paleti, o oferta pentru Buncar si extras din BD preturi pentru transpaleti si Servicii consultanta; EG1 si EG6 s-au bifat NU intrucat, conform Extras 
CF nr.82595/25.09.2012, asupra imobilului este instituita Ipoteca in favoarea BCR SA, prin care se interzice proprietarului, SC GLASS DESIGN SRL: "grevare, inchiriere, 
dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare, amenajare";De asemenea in incheierea de respingere nr.82595/25.09.2012 se mentioneaza: "Incheierea 
contractului de comodat s-a facut cu incalcarea interdictiei conventionale de grevare si inchiriere, fapt de natura a atrage respingerea cererii de notare in cartea funciara"In 
cadrul SF se mentioneaza ca solicitantul beneficiaza de un drept de superficie asupra terenului afectat de instalatiile de productie si accesoriile acestora, pe toata durata 
contractului de comodat, insa aceasta afirmatie nu este sustinuta de documente;In urma verificarii in RECOM s-a constatat ca SC GALASS DESIGN SRL figureaza ca fiin
in faliment.La data depunerii proiectului, certificatul de atestare fiscala nr.103011 / 28.08.2012 isi pierduse valabilitatea. Valabilitatea acestui document era de 30 de zile de 
la data elierarii respectiv de pe 28.08.2012 pana pe 27.09.2012 inclusiv. Proiectul s-a depus pe data de 28.09.2012. EG1 si EG6 s-au bifat NU intrucat, conform Extras CF 
nr.82595/25.09.2012, asupra imobilului este instituita Ipoteca in favoarea BCR SA, prin care se interzice proprietarului, SC GLASS DESIGN SRL: "grevare, inchiriere, 
dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare, amenajare";De asemenea in incheierea de respingere nr.82595/25.09.2012 se mentioneaza: "Incheierea 
contractului de comodat s-a facut cu incalcarea interdictiei conventionale de grevare si inchiriere, fapt de natura a atrage respingerea cererii de notare in cartea funciara"In 
cadrul SF se mentioneaza ca solicitantul beneficiaza de un drept de superficie asupra terenului afectat de instalatiile de productie si accesoriile acestora, pe toata durata 
contractului de comodat, insa aceasta afirmatie nu este sustinuta de documente;In urma verificarii in RECOM s-a constatat ca SC GALASS DESIGN SRL figureaza ca fiin
in faliment.La data depunerii proiectului, certificatul de atestare fiscala nr.103011 / 28.08.2012 isi pierduse valabilitatea. Valabilitatea acestui document era de 30 de zile de 
la data elierarii respectiv de pe 28.08.2012 pana pe 27.09.2012 inclusiv. Proiectul s-a depus pe data de 28.09.2012.

466 312 M 01 12 7 08 00118 2012 9 28

SC BRAVO PROIECT SRL -  
ACTIVITATI DE PRESTARI 

SERVICII IN DOMENIUL 
CONSTRCUTIILOR IN 

SPATIUL RURAL 

SC BRAVO 
PROIECT SRL BRASOV

Comuna/Oras 
SANPETRU Sat 

SANPETRU
- - - - - - - - - - 87.814 0 61.469 0 26.345 68.372.922

In urma verificarii in RECOM a asociatului unic al firmei Bravo Proiect SRL, Sdraila Ionela Silvia, s-a constatat ca aceasta figureaza ca si asociat cu o cota de participare de 
40% si in firma YANKONS SRL care are in secundar si codul CAEN 4312, dar la completarea Declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor s-
a bifat la tipul intreprinderii ”Intreprindere Autonoma”. -La descrierea fluxului tehnologic se constata faptul ca este specificata ”evacuarea pamantului si transportul in locuri 
autorizate”, dar beneficiarul nu dispune de mijloc de transport. La descrierea fluxului tehnologic se constata faptul ca este specificata ”evacuarea pamantului si transportul in 
locuri autorizate”, dar beneficiarul nu dispune de mijloc de transport. -In M.J. la pct.7”Finantarea Investitiei” se specifica faptul ca, cofinantarea se asigura prin 
autofinantare.La pct. 9.5”Flux de numerar” se precizeaza ca se va asigura finantarea din surse proprii a cheltuielilor neeligibile si pentru activitatea de investitii pana la 
acoperirea integrala a valorii proiectului.In Anexa B8 se completeaza C1 Rambursari de credite pe termen lung si C2 plati la dobanzi la credite pe termen mediu si lung iar 
in Indicatorii financiari se completeaza rata indatorarii pe termen mediu si lung. -In urma verificarii in RECOM a asociatului unic al firmei Bravo Proiect SRL, Sdraila Ionela 
Silvia, s-a constatat ca aceasta figureaza ca si asociat cu o cota de participare de 40% si in firma YANKONS SRL care are in secundar si codul CAEN 4312, dar la 
completarea Declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor s-a bifat la tipul intreprinderii ”Intreprindere Autonoma”.-La descrierea fluxului 
tehnologic se constata faptul ca este specificata ”evacuarea pamantului si transportul in locuri autorizate”, dar beneficiarul nu dispune de mijloc de transport.-In M.J. la 
pct.7”Finantarea Investitiei” se specifica faptul ca, cofinantarea se asigura prin autofinantare.La pct. 9.5”Flux de numerar” se precizeaza ca se va asigura finantarea din su
proprii a cheltuielilor neeligibile si pentru activitatea de investitii pana la acoperirea integrala a valorii proiectului.In Anexa B8 se completeaza C1 Rambursari de credite pe 
termen lung si C2 plati la dobanzi la credite pe termen mediu si lung iar in Indicatorii financiari se completeaza rata indatorarii pe termen mediu si lung.

467 312 M 01 12 7 08 00115 2012 9 28

AMENAJARE LINIE DE 
PELETIZARE A DEȘEURILOR 

LEMNOASE ÎN HALĂ 
EXISTENTĂ

S. C. RENEVIA 
SERV S. R. L. BRASOV

Comuna/Oras 
HARMAN Sat 

HARMAN
- - - - - - - - - - 238.800 0 199.995 0 38.805 68.572.917

S-a bifat NU la EG2 si EG6, deoarece exista neconcordante intre SF, Contractul de comodat si Planse cu privire la hala unde se doreste implementarea proiectului. In cap. 
3.2 este mentionat faptul ca s-au dat in folosinta, 400 mp din Hala1(C2) la fel si in Plansa-Plan de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, contrar Actului Aditional la 
Contractul de comodat prin care s-a dat in folosinta spatiul de 400 mp din Hala nr. 2.Solicitantul a incheiat initial un Contract de comodat pentru intregul imobil autentificat 
cu nr. 2324/01.08.2012, inscris in CF cu nr. 7858 si cota de 14,60% din drumul de acces, inscris in CF cu nr. 7054/10/1/10 pentru care s-a notat procesul intentat de 
HODOREAN ILIE-Cabinet Individual de Insolventa in calitate de lichidator judiciar al SC ALKE AGRO SRL. In data de 20.09.2012 s-a incheiat Actul Aditional nr. 
2919/20.09.2012 prin care s-a modificat Contractul de comodat si solicitantul a luat in folosinta numai 400mp din hala nr. 2. Pentru spatiul ramas din hala nr. 2 s-a incheiat 
un alt Contract de comodat prin care s-a dat in folosinta 500 mp unui alt solicitant SC TOCADE COMPANY SRL si cota de 14,60% din drumul de acces, pentru care s-a 
notat acelasi proces, mentionat mai sus. Prin urmare drumul de acces la hala unde se dorea implementarea proiectului face obiectul unui proces, care nu era solutionat la 
data depunerii.SC TOCADE COMPANY SRL a depus proiect pe masura 312, in aceeasi hala, corpuri diferite, urmand sa se autorizeze cu acelasi obiect de activitate- cod 
CAEN 1629.Prin urmare, cele doua societati activeaza pe aceeasi piata. solicitantul a depus Extras din Baza de Date pentru servicii si pentru unul dintre echipamente. 
Pentru celelalte echipamente s-au depus oferte solicitantul a depus Extras din Baza de Date pentru servicii si pentru unul dintre echipamente. Pentru celelalte echipamente 
s-au depus oferte Pe acelasi amplasament, in aceeasi hala, dar corpuri diferite, a depus proiect pe masura 312 un alt solicitant, SC TOCADE COMPANY SRL. Contractele 
de comodat pentru amplasamentul investitiei au fost incheiate cu aceeasi societate. Cele doua societati si-au propus prin proiect sa se autorizeze cu acelasi cod CAEN-
1629 si isi propun sa activeze pe aceeasi piata, investitiile fiind complementare. S-a bifat NU la EG2 si EG6, deoarece exista neconcordante intre SF, Contractul de 
comodat si Planse cu privire la hala unde se doreste implementarea proiectului. In cap. 3.2 este mentionat faptul ca s-au dat in folosinta, 400 mp din Hala1(C2) la fel si in 
Plansa-Plan de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, contrar Actului Aditional la Contractul de comodat prin care s-a dat in folosinta spatiul de 400 mp din Hala nr. 
2.Solicitantul a incheiat initial un Contract de comodat pentru intregul imobil autentificat cu nr. 2324/01.08.2012, inscris in CF cu nr. 7858 si cota de 14,60% din drumul de 
acces, inscris in CF cu nr. 7054/10/1/10 pentru care s-a notat procesul intentat de HODOREAN ILIE-Cabinet Individual de Insolventa in calitate de lichidator judiciar al SC 
ALKE AGRO SRL. In data de 20.09.2012 s-a incheiat Actul Aditional nr. 2919/20.09.2012 prin care s-a modificat Contractul de comodat si solicitantul a luat in folosinta 
numai 400mp din hala nr. 2. Pentru spatiul ramas din hala nr. 2 s-a incheiat un alt Contract de comodat prin care s-a dat in folosinta 500 mp unui alt solicitant SC TOCADE
COMPANY SRL si cota de 14,60% din drumul de acces, pentru care s-a notat acelasi proces, mentionat mai sus. Prin urmare drumul de acces la hala unde se dorea 
implementarea proiectului face obiectul unui proces, care nu era solutionat la data depunerii.SC TOCADE COMPANY SRL a depus proiect pe masura 312, in aceeasi hala, 
corpuri diferite, urmand sa se autorizeze cu acelasi obiect de activitate- cod CAEN 1629.Prin urmare, cele doua societati activeaza pe aceeasi piata.
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FACILITAREA ACCESULUI PE 
PIAŢĂ A SC GAZONUL FARM 

SRL PRIN DOTAREA CU 
UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE 

PERFORMANTE

S.C. GAZONUL 
FARM S.R.L. BRASOV

Comuna/Oras 
SERCAIA Sat 

SERCAIA
- - - - - - - - - - 210.230 0 147.161 0 63.069 68.720.078

-Verificarea criteriilor generale de eligibilitate; EG 2; Prin Doc. E3.4 nr. 1365/12.07.2013, au fost solicitate informatii suplimentare pentru demonstrarea viabilitatii 
investitiei.La informatiile suplimentare, beneficiarul a raspuns incomplet; - Nu se justifica achizitia unui tractor de 136 cp;- Capacitatile celorlalte utilaje sunt 
supradimensionate comparativ cu volumul de lucrari precizat in prognoze.- Nu se realizeaza un flux tehnologic intrucat solicitantul nu detine utilaje pentru fazele de pregatire 
a terenului, semanat, de distributie si aplicare a apei de irigat; totodata solicitantul nu a cuprins in cheltuieli sumele pentru acoperirea acestor faze tehnologice asigurate de 
terti. Faptul ca se mentioneaza ca unele lucrari de pe fluxul tehnologic ( pregatit teren, semanat ) vor fi executate de terti care vor incasa direct de la beneficiari 
contravaloarea acestor lucrari, contrazice prognozele unde se prevad lucrari complete de amenajare gazon. -Nu sunt prevazute cheltuieli pentru transportul utilajelor la 
distante mai mari de 200 km. - Ofertele depuse la dosar nu corespund urmatoarelor cerinte; unele oferte nu sunt adresate solicitantului; unele oferte nu sunt traduse; -
Verificarea criteriilor generale de eligibilitate; EG 2; Prin Doc. E3.4 nr. 1365/12.07.2013, au fost solicitate informatii suplimentare pentru demonstrarea viabilitatii 
investitiei.La informatiile suplimentare solicitate, beneficiarul a raspuns incomplet; - Nu se justifica achizitia unui tractor de 136 cp;- Capacitatile celorlalte utilaje sunt 
supradimensionate, comparativ cu volumul de lucrari precizat in prognoze.- Nu se realizeaza un flux tehnologic intrucat solicitantul nu detine utilaje pentru fazele de 
pregatire a terenului, semanat, de distributie si aplicare a apei de irigat; totodata solicitantul nu a cuprins in cheltuieli sumele pentru acoperirea acestor faze tehnologice 
asigurate de terti. Faptul ca se mentioneaza ca unele lucrari de pe fluxul tehnologic ( pregatit teren, semanat ) vor fi executate de terti care vor incasa direct de la beneficiari 
contravaloarea acestor lucrari, contrazice prognozele unde se prevad lucrari complete de amenajare gazon. -Nu sunt prevazute cheltuieli pentru transportul utilajelor la 
distante mai mari de 200 km.- Ofertele depuse la dosar nu corespund urmatoarelor cerinte; - unele oferte nu sunt adresate solicitantului; -unele oferte nu sunt traduse;Ava
in vedere cele precizate mai sus, proiectul este considerat neeligibil.
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ACHIZIŢIE DE ECHIPAMENTE 

SPECIFICE FABRICĂRII DE 
CONSTRUCŢII METALICE

SC S.Q.N. 
MONTAJE SRL BRASOV

Comuna/Oras 
PREJMER Sat 

LUNCA CALNICULUI
- - - - - - - - - - 99.038 0 84.182 0 14.856 68.804.260

Prin lipsa utilitatilor constate la vizita pe teren,nu se poate demonstra viabilitatea investitiei.In contractul de comodat se specifica cedarea dreptului de folosinta a unui spatiu 
de 350mp si in Extrasul CF este inscrisa suprafata de 514mp.Extrasul CF are nr. 100539, Nr.top. 1904/4 si o suprafat de 514mp, iar Incheierea de respingere nr.82583 es
eliberata pentru C,F. nr.100527 si nr top.1904/3. Prin lipsa utilitatilor constate la vizita pe teren,nu se poate demonstra viabilitatea investitiei. In urma efectuarii vizitei pe 
teren si analizarea documentatiei depuse de catre solicitant s-a constatat ca in M.J. se specifica faptul ca locul investitiei este in com.Prejmer sat Lunca Calnicului.Accesul 
catre locul investitiei se face pe o poarta pe care intra si comodantul, care isi desfasoara si el la randul sau activitate in incinta aceleasi curti.In contractul de comodat nu se 
specifica dreptul de folosinta comuna a caii de acces.Conform M.J.spatiul destinat investitiei dispune de curent electric bransat la reteaua publica, retea de apa si centrala 
termica cu gazeificare si lemne, dar la vizita pe teren nu s-a putut identifica decat sursa de curent electric.Locul investitiei este o hala de beton prevazuta cu porti metalice 
pentru accesul camioanelor si persoanelor.La momentul vizitei pe teren aceasta hala era ocupata cu produse paletizate si tot in interior se gasea si un incarcator 
frontal.Toate cele descrise se pot observa si in fotografiile efectuate, care se gasesc descarcate in sistemul de gestiune.Prin lipsa utilitatilor constate la vizita pe teren,nu se 
poate demonstra viabilitatea investitiei.In contractul de comodat se specifica cedarea dreptului de folosinta a unui spatiu de 350mp si in Extrasul CF este inscrisa suprafata 
de 514mp.Extrasul CF are nr. 100539, Nr.top. 1904/4 si o suprafat de 514mp, iar Incheierea de respingere nr.82583 este eliberata pentru C,F. nr.100527 si nr top.1904/3.

470 312 C 01 12 7 08 00108 2012 9 28 CENTRU FREZAJ TEHNICĂ 
DENTARĂ CAD-CAM

SC 
DENTEXCELENC
E 32 STUDIO SRL

BRASOV
Comuna/Oras 
BECLEAN Sat 

BECLEAN
- - - - - - - - - - 235.154 10.000 199.881 0 35.273 69.004.141

Punctele 1 si 2 s-au bifat NU deoarece declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea.Astfel in declaratie s-a bifat ca 
intreprinderea este una autonoma, insa in urma verificarii in RECOM , se constata ca asociatul unic Doamna ALBU MARIA ELISABETA, CNP 2431031082411, mai aste 
asociata cu 42,85714% in cadrul SC DENTINA SRL CUI 1118234 , J8/2102/1991, care are ca obiect principal de activitate acelasi cod CAEN ca al solicitantului si al 
prezentului proiect, respectiv 3250. Astfel societatile sunt partenere , deoarece au actionari comuni si activeaza pe aceeasi piata. S-au prezentat extrase din BD preturi si 
oferte pentru bunurile care nu se regasesc in BD; Pentru categoria de bunuri cu valoare mai mere de 15.000 euro, nu s-au prezentat 3 oferte si nici extras din BD preturi; In 
urma verificarilor efectuate, nu se constata crearea de conditii artificiale.Consultantul mai are proiecte depuse in cadrul sesiunii insa nu in aceeasi localitate; Proiectul este 
declarat Neeligibil, intrucat declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea. Intreprinderea a fost declarata ca si autonoma, desi 
Doamna ALBU MARIA ELISABETA, CNP 2431031082411, mai aste asociata cu 42,85714% in cadrul SC DENTINA SRL CUI 1118234 , J8/2102/1991, care are ca obiect 
principal de activitate acelasi cod CAEN ca al solicitantului si al prezentului proiect, respectiv 3250. Astfel societatile sunt partenere.

471 312 M 01 12 7 08 00154 2012 10 1 ACHIZITIONARE 
AUTOBETONIERA CU POMPA

S.C. NIA92 & 
MAR TRANS 

S.R.L.
BRASOV

Comuna/Oras 
VULCAN Sat 

VULCAN
- - - - - - - - - - 255.000 0 178.500 0 76.500 69.182.641

Verificarea criteriilor generale de eligibilitate- Criteriul EG 2- Nu se demonstreaza viabilitatea investitiei prin achizitionarea utilajului, deoarece acesta executa o mica parte 
din lucrarile speciale de constructii prevazute in Codul CAEN 4399 - Alte lucrari speciale de constructii- constructii de fundatii inclusiv fixarea pilonilor. Celelalte lucrari 
premergatoare, cum ar fi saparea fundatiilor, confectionarea cofrajelor si cofrarea, armarea, compactarea , raman in responsabilitatea beneficiarilor, solicitantul neasigurand 
prin proiect intregul flux prevazut in Codul CAEN. De asemenea si organizarea unui minim de cale de acces catre punctul de turnare al betonului. Criteriul EG 6 ; 
Documentul Contract de Comodat anexat proiectului, avand ca obiect contractarea atat a locuintei cu destinatie de sediu social cat si a terenului cu destinatie punct de 
lucru, nu prezinta Incheiere de Autentificare notariala ci Incheiere de Legalizare de Semnatura (nr. 266/18.05.2011 si nr. 2063/40 din 21.09.2012. Verificarea criteriilor 
generale de eligibilitate- Criteriul EG 2- Nu se demonstreaza viabilitatea investitiei prin achizitionarea utilajului, deoarece acesta executa o mica parte din lucrarile speciale 
de constructii prevazute in Codul CAEN 4399 - Alte lucrari speciale de constructii- constructii de fundatii inclusiv fixarea pilonilor. Celelalte lucrari premergatoare turnarii 
betonului, cum ar fi saparea fundatiilor, confectionarea cofrajelor si cofrarea, armarea, compactarea , raman in responsabilitatea beneficiarilor, solicitantul neasigurand prin 
proiect intregul flux prevazut in Codul CAEN. De asemenea si organizarea unui minim de cale de acces catre punctul de turnare al betonului. - Criteriul EG 6- Documentul 
Contract de Comodat anexat proiectului, avand ca obiect contractarea atat a locuintei cu destinatie de sediu social cat si a terenului cu destinatie punct de lucru, nu prezinta 
Incheiere de Autentificare notariala ci Incheiere de Legalizare de Semnatura (nr. 266/18.05.2011 si nr. 2063/40 din 21.09.2012. Date fiind cele prezentate mai sus, proiectul 
se considera neeligibil.

472 312 C 01 12 2 09 00001 2012 9 24
INFIINTARE SECTIE 

PELETIZARE SI BRICHETARE 
IN COMUNA RAMNICELU

S.C. SALENVER 
ECO S.R.L. BRAILA

Comuna/Oras 
RAMNICELU Sat 

RAMNICELU
- - - - - - - - - - 116.000 6.000 98.600 0 17.400 69.281.241

La EG 6 Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de minim 
10 ani s-a bifat „NU” din urmatoarele considerente:Solicitantul SC SALENVER ECO SRL , propune prin prezentul proiect realizarea unei constructii pe o suprafata de teren 
de 5.000 mp INDIVIZ din terenul in suprafata totala de 25.000 mp ce apartin donatorului Tureac Gheorghe. Terenul este amplasat in tarlaua 66, parcela 409/1/2, conform 
contractului de donatie cu incheiere de autentificare nr. 512 din 28.06.2012.Terenul de 5000 este inscris tot ca suprafata INDIVIZA si in extrasul de carte funciara nr. 7177
Prin fisa de solicitare a informatiilor suplimentare E 3.4 s-a solicitat sa se prezinte document pentru identificarea terenului prin iesirea din indiviziune. Solicitantul a prezentat 
declaratia cu incheiere de autentificare nr. 2843 din 13.08.2013, a coindivizarului Tureac Gheorghe, prin care acesta este de acord ca SC SALENVER ECO SRL sa 
execute lucrari de infiintare a sectiei de peletizare si brichetare pe trenul inscris in cartea funciara 71776. Ca urmare solicitantul nu a prezentat document pentru identificar
terenului prin iesirea din indiviziune si astfel nu a dovedit dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia.EG 7 Beneficiarul sa declare pe 
propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului s-a bifat „NU” din urmatoarele considerente: La cererea de finantare , solicitantul SC SALENVER ECO SRL, a 
prezentat ca document de cofinantare a investitiei Raport de activitate pentru zi curenta , emis de catre Raiffeisen Bank, la data de 21.09.2012. Avand in vedere documen
atasat la cererea de finantare, s-a solicitat prin fisa de informatii suplimentare E 3.4, sa se prezinte extras de cont din data de 21.09.2012, pentru a dovedi capacitatea de 
cofinantare a proiectului. Solicitantul SC SALENVER ECO SRL nu a prezentat extras de cont ci a prezentat Raport de activitate pentru zi curenta , emis de catre Raiffeisen 
Bank, din data de 13.08.2013 si Raport de activitate cont de la 21.09.2012 emis de catre Raiffeisen Bank. Ca urmare solicitantul nu a demonstrat ca va asigura cofinantar
proiectului. Pct. 3 – Verificarea Bugetului indicativ NU s-a completat deoarece apar necorelari,respectiv informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de 
finantare nu sunt în conformitate cu devizul general si devizele pe obiect precizate în studiul de fezabilitate. Pct.4. La cererea de finantare nu au existat extrase pentru bun
si servicii. Ca atare s-au printat extrase din baza de date.Pentru linia de productie peleti la cererea de finantare solicitantul a atasat doua oferte iar prin raspunsul la 
informatiile suplimentare solicitantul a atasat a treia oferta. Pct. 5 –– Planul financiar NU s-a completat deoarece apar neconcordante in cadrul bugetului indicativ. Astfel 
informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare nu sunt în conformitate cu devizul general si devizele pe obiect precizate în studiul de fezabilitate. 
EG 6 Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de minim 10 
ani s-a bifat „NU” din urmatoarele considerente:Solicitantul SC SALENVER ECO SRL , propune prin prezentul proiect realizarea unei constructii pe o suprafata de teren de 
5.000 mp INDIVIZ din terenul in suprafata totala de 25.000 mp ce apartin donatorului Tureac Gheorghe. Terenul este amplasat in tarlaua 66, parcela 409/1/2, conform 
contractului de donatie cu incheiere de autentificare nr. 512 din 28.06.2012.Terenul de 5000 este inscris tot ca suprafata INDIVIZA si in extrasul de carte funciara nr. 7177
Prin fisa de solicitare a informatiilor suplimentare E 3.4 s-a solicitat sa se prezinte document pentru identificarea terenului prin iesirea din indiviziune. Solicitantul a prezentat 
declaratia cu incheiere de autentificare nr. 2843 din 13.08.2013, a coindivizarului Tureac Gheorghe, prin care acesta este de acord ca SC SALENVER ECO SRL sa 
execute lucrari de infiintare a sectiei de peletizare si brichetare pe trenul inscris in cartea funciara 71776. Ca urmare solicitantul nu a prezentat document pentru identificar
terenului prin iesirea din indiviziune si astfel nu a dovedit dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia.EG 7 Beneficiarul sa declare pe 
propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului s-a bifat „NU” din urmatoarele considerente: La cererea de finantare , solicitantul SC SALENVER ECO SRL, a 
prezentat ca document de cofinantare a investitiei Raport de activitate pentru zi curenta , emis de catre Raiffeisen Bank, la data de 21.09.2012. Avand in vedere documen
atasat la cererea de finantare, s-a solicitat prin fisa de informatii suplimentare E 3.4, sa se prezinte extras de cont din data de 21.09.2012, pentru a dovedi capacitatea de 
cofinantare a proiectului. Solicitantul SC SALENVER ECO SRL nu a prezentat extras de cont ci a prezentat Raport de activitate pentru zi curenta , emis de catre Raiffeisen 
Bank, din data de 13.08.2013 si Raport de activitate cont de la 21.09.2012 emis de catre Raiffeisen Bank. Ca urmare solicitantul nu a demonstrat ca va asigura cofinantar
proiectului. Pct. 3 –– Verificarea Bugetului indicativ NU s-a completat deoarece apar necorelari, respectiv informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de 
finantare nu sunt în conformitate cu devizul general si devizele pe obiect precizate în studiul de fezabilitate. Pct. 4 - La cererea de finantare nu au existat extrase pentru 
bunuri si servicii. Ca atare s-au printat extrase din baza de date.Pentru linia de productie peleti la cererea de finantare solicitantul a atasat doua oferte iar prin raspunsul la 
informatiile suplimentare solicitantul a atasat a treia oferta.Pct. 5 –– Planul financiar NU s-a completat deoarece apar neconcordante in cadrul bugetului indicativ. Astfel 
informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare nu sunt în conformitate cu devizul general si devizele pe obiect precizate în studiul de fezabilitate.
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ACHIZITIE AMBULANTA 
MEDICAL VETERINARA SI 
ECHIPAMENTE SPECIFICE 

ACTIVITATII MEDICAL 
VETERINARE

S.C. ELICABVET 
S.R.L. BRAILA

Comuna/Oras 
SILISTEA Sat 

SILISTEA
- - - - - - - - - - 142.500 0 99.750 0 42.750 69.380.991

PCT 1.1 -S-a bifat NU din urmatoarele considerente : in urma verificarii documentului 11.3 Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si 
mijlocii si din verificarea solicitantului SC ELICABVET SRL si a asociatului acestuia dl.Isvoranu Mihai Cristian ,s-a constatat ca dl ISVORANU MIHAI CRISTIAN mai detine 
320 de parti sociale cu ocota de partipare la beneficii si pierderi de 99,69 % la SC PRIER COMPANY SRL , avand CUI 16712650 si J9/661/2004 , firma in functiune 
.Avand in vedere prevederile Legii 346/2004 , ART. 4^4 : " (1) Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi: a) o 
întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi; b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca 
majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi; c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă 
dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia; d) o întreprindere este acţionară 
sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau 
asociaţilor întreprinderii respective. (2) Se prezumă că nu există o influenţă dominantă dacă investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 4^2 nu sunt implicaţi direct sau indirect în 
conducerea întreprinderii respective, fără ca drepturile pe care le deţin în calitatea lor de acţionar sau asociat să fie prejudiciate. (3) Sunt considerate întreprinderi legate şi 
întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise la alin. (1), prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prin oricare dintre investitorii prevăzuţi la 
alin. (3) al art. 4^2. (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 îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori 
pe pieţe adiacente. (5) O piaţă adiacentă, în sensul prezentei legi, este acea piaţă a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piaţa în cauză.se 
constata ca intreprinderea SC ELICABVET SRL nu este autonoma ci legata prin intermediul persoanei fizice Isvoranu Mihai Cristian de SC PRIER COMPANY SRL ,care 
isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta conform certificatului constator emis de ONRC la capitolul SEDII SI/SAU ACTIVITATI 
AUTORIZATE CONFORM ART.15 DIN L 359/2004/FILIALE /SUCURSALE /SUBUNITATI/SEDII SECUNDARE/PUNCTE DE LUCRU unde este mentionat codul CAEN 
7500.Din verificarile efectuate se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii si in conformitate cu manualul de procedura pentru evaluarea si 
selectarea cererilor de finantare versiunea 07 proiectul este neeligibil.Din verificarea intreprinderii legate SC PRIER COMPANY SRL pe site-ul Ministerului de Finante -
informatii fiscale si bilanturi s-a constatat ca in situatiile financiare anuale la 31 decembrie 2011 figura cu un numar mediu de salariati de 7 iar prin proiect conform 
Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii numarul mediu de salariati declarat este 4 ,dupa cumulul numarului de salariati acesta 
este &gt;9 . Solicitantul a formulat Declaratia de incadrare in categoria intreprinderilor autonome , aceasta incadrare nefiind corecta , proiectul fiind declarat neeligibil in baza 
a pctului 1.1 statutul solicitantului .
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474 312 M 01 12 2 09 00004 2012 9 26

"ACHIZITIE AMBULANTA 
VETERINARA LA SC 
CRISTIANIONUTVET 

AMBULANCE SRL IN COMUNA 
DUDESTI"

SC. 
CRISTIANIONUT

VET AMBULANCE 
SRL

BRAILA
Comuna/Oras 
DUDESTI Sat 

DUDESTI
- - - - - - - - - - 59.750 0 41.825 0 17.925 69.422.816

pct.1.1 In urma verificarilor privind Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor si a verificarilor in serviciul online RECOM al Oficiului National 
al Registrului Comertului am constatat ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonoma,partenera sau legata , la data depunerii cererii de finantare. Astfel, 
asociatul unic al solicitantului SC CRISTIANIONUTVET AMBULANCE SRL - STAN CRISTIAN IONUT a declarat in cererea de finantare ca statutul intreprinderii este 
"autonoma". La verificarea asociatului unic STAN CRISTIAN IONUT in data de 02.04.2013 in serviciul RECOM ONLINE s-a constatat ca acesta este actionar in proportie 
de 95,238% la SC CRIOTI TRADE SRL avand CUI - 18525798 si J9/278/2006 unitatea fiind in functiune. Activitatea principala a celor doua societati este codificata cu cod 
CAEN 7500 - Activitati veterinare; Ulterior acestei verificari, inainte de momentul solicitarii de informatii suplimentare, verificarea in RECOM ONLINE a reliefat ca a avut loc 
o transformare in cadrul S.C CRIOTI TRADE SRL in sensul modificarii cotei de participare la beneficii si pierderi pentru asociatul STAN CRISTIAN IONUT in sensul 
micsorarii cotei de participare la nivelul de 4,76%.Avand in vedere prevederile Legii 346/2004 art. 4^4 - (1) Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare 
dintre următoarele raporturi: a) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor celeilalte întreprinderi; b) o întreprindere are dreptul d
numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi; c) o întreprindere are dreptul de a 
exercita o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia; d) o 
întreprindere este acţionară sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, în baza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea 
drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor întreprinderii respective. (2) Se prezumă că nu există o influenţă dominantă dacă investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 4^2 
nu sunt implicaţi direct sau indirect în conducerea întreprinderii respective, fără ca drepturile pe care le deţin în calitatea lor de acţionar sau asociat să fie prejudiciate. (3) 
Sunt considerate întreprinderi legate şi întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise la alin. (1), prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau 
prin oricare dintre investitorii prevăzuţi la alin. (3) al art. 4^2. (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 îşi desfăşoară activitatea sau o parte 
din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente. (5) O piaţă adiacentă, în sensul prezentei legi, este acea piaţă a unui produs sau a unui serviciu situată direct 
în amonte ori în aval pe piaţa în cauză.Se concluzioneaza ca la data depunerii cererii de finantare S.C CRISTIANIONUT VET AMBULANCE SRL este legata prin 
intermediul persoanei fizice STAN CRISTIAN IONUT de S.C CRIOTI TRADE SRL, care isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta 
conform certificatului constatator emis de ONRC la capitolul sedii si/sau activitati autorizate conf. art. 15 din Legea 359/2004/filiale/sucursale/subunitati/sedii 
secundare/puncte de lucru unde este mentionat codul CAEN 7500.Prin raspunsul la informatiile suplimentare solicitate prin formularul E3.4 referitor la dovedirea statutului 
intreprinderii STAN IONUT CRISTIAN ataseaza certificat constatator emis de ONCR de pe langa Tribunalul Braila sub nr. 8734/18.04.2013 pentru SC CRIOTI TRADE 
SRL in care structura cotelor de participare a celor 2 asociati persoane fizice este :Stan Otilia - 95,24%Stan Cristian Ionut - 4,76%SC CRIOTI TRADE SRL asigura, 
conform extrasului de cont atasat cererii de finantare emis de UNICREDIT TIRIAC BANK in data de 21.09.2012, 38,9 % din suma necesara pentru cofinantarea privata a 
investitiei propuse.Astfel, avand in vedere ca dovedirea incadrarii in categoria de microintreprindere se face conform prevederilor Legii 346/2004 la data depunerii cererii de 
finantare, s-a bifat "NU" la acest punct.pct.1.2 Solicitantul nu si-a insusit angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere la punctul trei , referitor la corectitudiea 
informatiilor din documentele anexate CF de aceea s-a bifat "NU".

475 312 C 01 12 2 09 00011 2012 9 27 INFIINTARE FABRICA PELETI 
SI BRICHETE

SC RUSTIC 
PELET SRL BRAILA Comuna/Oras 

VISANI Sat VISANI - - - - - - - - - - 234.671 50.890 199.470 0 35.201 69.622.286

La EG2 s-a bifat „NU” din urmatoarele considerente: Indicatorii economico-financiari nu au putut fi verificati deoarece in urma raspunsului la clarificarile solicitate prin E3.4 
Anexele B1-B9 nu au fost corect completate iar Matricea de evaluare a viabilitatii economico-financiare a proiectului nu a putut fi verificata. In proiectiile financiare atasate 
studiului de fezabilitate capacitatea nominala era mai mare (100to/luna) decat productivitatea liniei de brichetare(180-220Kg/ora). S-au solicitat clarificari prin formularul E 
3.4 iar in urma raspunsului s-a precizat ca s-a corelat capacitatea nominala cu productivitatea liniei de brichetare( 2 schimburi) si s-au refacut proiectiile financiare, respectiv 
AnexeleB1-B9. Nu s-au prezentat alte prezumtii pentru proiectiile financiare iar valorile introduse in anexe nu sunt in corelatie cu prezumtiile atasate studiului de fezabilitate. 
Astfel, la veniturile prezentate in aneza B1 nu s-a tinut cont de gradul de utilizare propus pentru ficare an, respectiv de capacitatea realizata iar cheltuielile din anexa B2 nu 
sunt corelate cu tipurile de cheltuieli prezentate in studiul de fezabilitate si nu pot fi verificate. Mai mult, pentru a se realiza cantitatea de produs precizata este necesar ca 
unitatea sa functioneze in doua scimburi dar structura personalului descrisa in cadrul clarificarilor prezentate nu poate asigura doua schimburi ( 1sef unitate, 4 muncitori- 2 
pentru aprovizionare materie prima si 2 pentru pregatirea materiei prime in vederea macinarii, 1 operator va alimenta moara si va superviza functionalitatea acesteia, 1 
operator pentru masina de fabricat peleti in vederea incarcarii acesteia si 1 ambalator). Cei doi operatori nu pot asigura functionarea in doua schimburi a utilajelor iar 
capacitatea propusa nu poate fi realizata intr-un singur schimb. Totodata, spatiile propuse in cadrul proiectului sunt supradimensionate comparativ cu numarul si 
dimensiunea utilajelor achizitionate. S-au solicitat clarificari prin formularul E 3.4 privind justificarea dimensionarii spatiilor propuse iar solicitantul a precizat ca este necesar 
ca spatiul sa fie suficient de mare deoarece materia prima (preponderant paiele) este un produs cu volum mare si greutate specifica mica. S-a solicitat si identificarea 
utilajelor in plansa dar solicitantul a prezentat plansa in care sunt identificate doar zonele de desfasurare a procesului tehnologic, respectiv zona de pregatire materie prima, 
zona peletizare /brichetare si zona ambalare. In zonele respective apar reprezentate schematic mai multe utilaje ce nu au putit fi identificate. Linia de fabricat peleti, complet 
echipata, propusa in cadrul proiectului este compusa din moara cu ciocane si masina de fabricat peleti. Conform ofertei a carei valoare a fost preluata in cadrul bugetului 
dimensiunile celor doua utilaje sunt urmatoarele : moara cu ciocane are lungime 1900 mm, latime 1210 mm si inaltime 1780 mm iar masina de fabricat peleti lungime150 
cm, latime 190 cm si inaltime 205 cm. In oferta transmisa solicitantului de SC Tehnoholz Group SRL exista mentiunea „Pentru o astfel de linie este nevoie de o hala de Cca 
100 m 2”. Spatiul pentru atelierul de productie are o suprafata de 285 mp care nu este justificata avand in vedere dimensiunea celor doua utilaje achizitionate. Aceleasi 
observatii ca Expert 1 Indicatorii economico-financiari nu au putut fi verificati deoarece in urma raspunsului la clarificarile solicitate prin E3.4 Anexele B1-B9 nu au fost 
corect completate In cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare au existat neconcordante fata de Devizul general si devizele obiect din Studiul de fazabilitate. In urm
clarificarilor solicitate prin formularul E 3.4 Devizele obiect si Devizul general au fost refacute dar nu sunt prezentate cu semnaturile elaboratorilor in original desi solicitantul 
declara ca modificarile SF sunt atasate in original. In noul Buget indicativ prezentat au fost marite cheltuielilor neeligibile prin corectarea cheltuielilor cu asigurarea utilitatilor 
dar pe coloana PERE nu au mai fost evidentiate cheltuieli.In matricea de verificare a bugetului toate cheltuielile au fost incadrate pe coloana Cheltuieli neeligibile având in 
vedere că investitia propusa prin proiect devine neeligibila, ca urmare a observatiilor de la EG2 si pct.6. Aceleasi observatii ca Expert 1 S-a bifat Nu la toate subpunctele de 
la cap.5, având in vedere că investitia propusa prin proiect devine neeligibila, ca urmare a observatiilor de la EG2 si pct.6. Aceleasi observatii ca Expert 1 La Pct 6 S-a bifat 
„DA” din urmatoarele considerente:In cadrul sesiunii M312-1/12-28.09.2012 au fost depuse doua proiecte : F312C011220900011/27.09.2012, cu titlul '' Infiintare fabrica 
peleti si brichete '' solicitant SC RUSTIC PELET SRL si F312C011220900015/28.09.2012, cu titlul ''Infiintare unitate de productie confectii metalice si tamplarie PVC '' 
solicitant SC VARIOMECANICA SRL, cu amplasament in locatii invecinate din sat Visani, comuna Visani, judet Braila, respectiv Tarla 51, parcela 76 si Tarla 51, parcela 
77. Cele doua proiecte au acelasi consultant si proiectant SC Desing Studio SRL. Aceste elemente conduc la suspiciunea creerii de conditii artificiale pentru a beneficia de 
sprijin.In urma extinderii verificarii acestor doua proiecte au fost analizate urmatoarele legaturi: 1. Legaturi financiare . Ambii solicitanti au facut dovada cofinantarii 
proiectelor prin extrase de cont emise in data de 24.09.2012 de Garanti Bank SA. In cadrul solicitantului SC RUSTIC PELET SRL in extasul de cont suma de 165.000Ron 
este virata in 24.09.2012 , cu urmatoarele detalii: ''virament plata avans lucrari Dominator Land SRL ''. Avand in vedere ca SC DOMINATOR LAND SRL are un proiect in 
implementare pe masura 121 , C 121010920900149, cu titlu ''Extindere si modernizare exploatatie agricola SC DOMINATOR LAND SRL '', pentru a demonstra ca se poate 
asigura cofinantarea investitiei si nu au fost create conditii pentru indeplinirea acestui criteriu in mod artificial, s-au solicitat prin formularul E 3.4. extras de cont pentru a 
putea analiza miscarile de numerar de la data intrarii in cont a soldului din extrasul atasat cereriide finantare pana la data solicitarii. Deasemenea , avand in vedere ca 
activitatea desfasurata prin proiect de catre SC RUSTIC PELET SRL este de productie peleti, s-a solicitat sa se precizeze si justifice cu documente lucrarile ce au fost 
platite in avans de catre SC Dominator Land SRL. In cadrul raspunsului la E3.4. ambii solicitanti au atasat extras de cont la momentul prezent, mentionand de asemenea 
ca de la acea data banii au fost rulati neexistant motive pentru blocarea lor intr-un cont neutilizat pentru un proiect aflat in faza de Studiu de fezabilitate Mentionam

476 312 C 01 12 2 09 00009 2012 9 27 CONSTRUIRE FABRICA DE 
CONFECTII TEXTILE

SC PARCUL CU 
PONEI SRL BRAILA

Comuna/Oras 
TUDOR 

VLADIMIRESCU Sat 
TUDOR 

VLADIMIRESCU

- - - - - - - - - - 234.959 69.221 199.715 0 35.244 69.822.001

Pct 1.1S-a bifat „NU” din urmatoarele considerente: Avand in vedere ca SC Parcul cu ponei SRL in exercitiul financiar 2011 nu a desfasurat activitate, veniturile din 
exploatare fiind 0 lei, iar in documentul 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor numarul de salariati si cifra de afaceri au valoarea 0, reiese ca la 
momentul depunerii cererii de finantare solicitantul era start-up conform definitiei din ghidul solicitantului.Prin proiect, asa cum este completat de solicitant si in indicatorii de 
monitorizare din cererea de finantare, se urmareste ”infiintare micro intreprindere”. Conform definitie din Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 si din legislaţia 
naţională în vigoare, Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, o 
microîntreprindere este definită ca o întreprindere care angajează mai puţin de 10 persoane şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau active totale anuale nu depăşesc 2 
milioane EUR. Pentru activitatea descrisa in cadrul proiectului solicitantul va angaja 15 persoane (15 confectioneri), astfel ca, prin implementarea proiectului, intreprinderea 
nu se va incadra in categoria de microintreprindere. Fluxul tehnologic prezentat si natura investitiei propuse „Construire fabrica de confectii textile” impune necesitatea 
angajarii a 15 persoane, astfel ca se propune crearea unei intreprinderi mici. De asemenea, fisa de verificare a eligibilitatii E3.1 Cod manual: M 01 – 02 Versiunea: 07,pct 
1.1 „Care este statutul solicitantului?”, specifica verificarea solicitantului din punct de vedere al existentei unui alt proiect propus a fi finantat prin FEADR, situatie in care se 
impune pentru verificarea statutului de microintreprindere, cumulul de salariati prevazuti in cele doua proiecte. In cazul depasirii numarului de 9 angajati proiectul este 
neeligibil. Desi solicitantul nu mai are niciun alt proiect depus, acesta isi propune doar prin proiectul prezent angajarea unui numar mai mare de 9 persoane. EG2 S-a bifat 
„NU” din urmatoarele considerente:Veniturile si cheltuielile inscrise in cadrul anexelor B1-B9 nu au fost detaliate si sustinute. Atragem atentia ca proiectul analizat este 
aproape identic cu proiectul F312C011220900007 solicitant SC Ferma copiilor SRL, iar datele privind viabilitatea investitiei sunt identice in ceea ce priveste numarul si tipul 
produselor previzionate a fi obtinute. De asemenea au la baza aceiasi potentiali furnizori si aceiasi potentiali clienti. Cu toate acestea, cheltuielile cu materii prime si 
materiale si preturile unitare ale produselor obtinute difera.Investitia in energie regenerabila , al carui cost (69 221 euro) reprezinta aproximativ 34% din capitolul 4 „Cheltuieli 
pentru investitia de baza” si mai mult decat linia bugetara „constructii si instalatii”, nu este detaliata si sustinuta. Matricea de verificare a viabilitatii economice nu a fost 
completata deoarece veniturile si cheltuielile prezentate in cadrul studiului de fezabilitate nu au fost detaliate. Solicitantul nu a atasat extrasele tiparite din baza de date 
pentru servicii. Au fost printate si atasate fisei de experti. S-a bifat "NU" la toate subpunctele de la cap 5 avand in vedere ca investitia propusa devine neeligibla ca urmare a 
observatiilor de la pct 1.1 si EG 2 La Pct 6 S-a bifat „DA” din urmatoarele considerente:In cadrul sesiunii M312-1/12-28.09.2012 au fost depuse doua proiecte : proiectul 
F312C011220900007 solicitant SC Ferma copiilor SRL si proiectul in cauza F312C011220900009 solicitant SC Parcul cu ponei SRL, cu amplasament in locatii invecinate 
din sat Tudor Vladimirescu, comuna Tudor Vladimirescu, judet Braila.Cele doua proiecte sunt aproape identice: au acelasi titlu „ Construire fabrica de confectii textile”, 
descrierile din studiile de fezabilitate sunt aproape identice, au acelasi consultant SC Ancoradi Grup SRL si acelasi proiectant SC Bia Consproiect SRL-D. Aceste elemente 
conduc la suspiciunea creerii de conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin.In plus cei doi solicitanti au cumparat terenurile vizate de investitii de la acelasi vanzator , 
respectiv D-na Nanu Silvia Iuliana, care este si reprezentantul legal in proiectul depus de SC Ferma Copiilor. Amplasamentul investitiei realizata de SC Ferma copiilor SRL 
este comuna Tudor Vladimirescu , Tarla 53, parcela 15-16lot 1 si lot 2/1, iar pentru SC Parcul cu ponei SRL este comuna Tudor Vladimirescu , Tarla 53, parcela 15-16 lot 
2/2, parcela 17.Investitiile sunt identice, sunt propuse a fi realizate constructii aproape identice, sunt propuse a fi cumparate utilaje si echipamente aproape identice, produc 
aceleasi tipuri de bunuri si in aceleasi cantitati, au aceeasi piata de aprovizionare si desfacere. Avand in vedere si faptul ca investitiile prevad un ajutor public nerambursabil 
apropiat de maximul acceptat spre finantare, de 199384 euro in cazul SC Ferma copiilor SRL si 199715 euro in cazul SC Parcul cu ponei SRL se poate trage concluzia 
fragmentarii unei investitiei in scopul depasirii plafonului maxim admis de masura.In urma analizarii si a extrasului de cont pentru SC Ferma copiilor SRL s-a constatat ca o 
parte din banii necesari asigurarii cofinantarii au fost incasati de la SC Uniforme Design SRL , societate care este ofertant de bunuri in cadrul proiectului depus de SC Parc
cu ponei SRL. Mentionam ca SC Uniforme Design SRL este o societate cu acelasi profil de activitate ca si al solicitantilor, dar nu se regaseste cu proiect in derulare sau 
implementare.In urma celor mentionate mai sus s-a trecut la verificarea in paralel a documentelor atasate cererilor de finantare din cele doua proiecte si s-au constatat 
urmatoarele:-certificat de urbanism SC Ferma Copiilor SRL : nr 126/01.06.2012 SC Parcul cu ponei SRL:nr 127/01.06.2012-decizia etapei de evaluare initiala SC Ferma 
Copiilor SRL : nr 9293/05.07.2012 SC Parcul cu ponei SRL 9294/05.07.2012-extras de cont SC Ferma Copiilor SRL : emis de GarantiBank in data de 21.09.2012 SC 
Parcul cu ponei SRL : emis de GarantiBank in data de 21.09.2012-adresa cont bancar SC Ferma Copiilor SRL : emis de GarantiBank 479/31.08.2012 SC Parcul cu ponei 
SRL : emis de GarantiBank 480/31.08.2012-certificat de atestare fiscala DGFP Braila : SC Ferma Copiilor SRL : nr 217785/14.09.2012 SC Parcul cu ponei SRL 
217784/14.09.2012-certificat de atestare fiscala Primaria Tudor Vladimirescu: SC Ferma Copiilor SRL : eliberat chitanta nr 1231/14.09.2012SC Parcul cu ponei SRL 
eliberat chitanta nr 1230/14 09 2012-notificare DSVSA - SC Ferma Copiilor SRL : nr 7590/02 08 2012 SC Parcul cu ponei SRL :7591/02 08 2012-Notificate DSP : SC
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477 312 C 01 12 2 09 00007 2012 9 27 CONSTRUIRE FABRICA DE 
CONFECTII TEXTILE

SC FERMA 
COPIILOR SRL BRAILA

Comuna/Oras 
TUDOR 

VLADIMIRESCU Sat 
TUDOR 

VLADIMIRESCU

- - - - - - - - - - 234.570 69.221 199.384 0 35.186 70.021.385

Pct 1.1S-a bifat „NU” din urmatoarele considerente: Avand in vedere ca SC Ferma Copiilor SRL in exercitiul financiar 2011 nu a desfasurat activitate, veniturile din 
exploatare fiind 0 lei, iar in documentul 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-întreprinderilor numarul de salariati si cifra de afaceri au valoarea 0, reiese ca la 
momentul depunerii cererii de finantare solicitantul era start-up conform definitiei din ghidul solicitantului.Prin proiect, asa cum este completat de solicitant si in indicatorii de 
monitorizare din cererea de finantare, se urmareste ”infiintare micro intreprindere”. Conform definitie din Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/ 2003 si din legislaţia 
naţională în vigoare, Legea nr. 346/ 2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, o 
microîntreprindere este definită ca o întreprindere care angajează mai puţin de 10 persoane şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau active totale anuale nu depăşesc 2 
milioane EUR. Pentru activitatea descrisa in cadrul proiectului solicitantul va angaja 15 persoane (15 confectioneri), astel ca, prin implementarii proiectului, intreprinderea 
se va incadra in categoria de micro intreprindere. Fluxul tehnologic prezentat si natura investitiei propuse „Construire fabrica de confectii textile” impune necesitatea angajarii 
a 15 persoane, astfel ca se propune crearea unei intreprinderi mici. De asemenea, fisa de verificare a eligibilitatii E3.1 Cod manual: M 01 – 02 Versiunea: 07,pct 1.1 „Care 
este statutul solicitantului?”, specifica verificarea solicitantului din punct de vedere al existentei unui alt proiect propus a fi finantat prin FEADR, situatie in care se impune 
pentru verificarea statutului de microintreprindere, cumulul de salariati prevazuti in cele doua proiecte. In cazul depasirii numarului de 9 angajati proiectul este neeligibil. 
Desi solicitantul nu mai are niciun alt proiect depus, acesta isi propune doar prin proiectul prezent angajarea unui numar mai mare de 9 persoane. EG2 S-a bifat „NU” din 
urmatoarele considerente:Veniturile si cheltuielile inscrise in cadrul anexelor B1-B9 nu au fost detaliate si sustinute. Atragem atentia ca proiectul analizat este aproape 
identic cu proiectul F312C011220900009 solicitant SC Parcul cu ponei SRL, iar datele privind viabilitatea investitiei sunt identice in ceea ce priveste numarul si tipul 
produselor previzionate a fi obtinute. De asemenea au la baza aceiasi potentiali furnizori si aceiasi potentiali clienti. Cu toate acestea, cheltuielile cu materii prime si 
materiale si preturile unitare ale produselor obtinute difera.Investitia in energie regenerabila , al carui cost (69 221 euro) reprezinta aproximativ 34% din capitolul 4 „Cheltuieli 
pentru investitia de baza” si mai mult decat linia bugetara „constructii si instalatii”, nu este detaliata si sustinuta. Matricea de verificare nu a fost completata deoarece 
veniturile si cheltuielile prezentate in cadrul studiului de fezabilitate nu au fost detaliate. Solicitantul nu a atasat extrasele tiparite din baza de date pentru servicii. Au fost 
printate si atasate fisei de experti. S-a bifat „NU” la toate subpunctele de la cap 5 avand in vedere ca investitia propusa prin proiect devine neeligibila, ca urmare a 
observatiilor de la pct 1.1 si EG2 Pct 6 S-a bifat „DA” din urmatoarele considerente:In cadrul sesiunii M312-1/12-28.09.2012 au fost depuse doua proiecte : 
F312C011220900009 solicitant SC Parcul cu ponei SRL si proiectul in cauza SC Ferma copiilor SRL F312C011220900007 in locatii invecinate din sat Tudor Vladimirescu, 
comuna Tudor Vladimirescu, judet Braila.Cele doua proiecte sunt aproape identice: au acelasi titlu „ Construire fabrica de confectii textile”, descrierile din studiile de 
fezabilitate sunt aproape identice, au acelasi consultant SC Ancoradi Grup SRL si acelasi proiectant SC Bia Consproiect SRL-D. Aceste elemente conduc la suspiciunea 
creerii de conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin.In plus cei doi solicitanti au cumparat terenurile vizate de investitii de la acelasi vanzator , respectiv D-na Nanu Silvia 
Iuliana, care este si reprezentantul legal in proiectul depus de SC Ferma Copiilor. Amplasamentul investitiei realizata de SC Ferma copiilor SRL este comuna Tudor 
Vladimirescu , Tarla 53, parcela 15-16lot 1 si lot 2/1, iar pentru SC Parcul cu ponei SRL este comuna Tudor Vladimirescu , Tarla 53, parcela 15-16 lot 2/2, parcela 
17.Investitiile sunt identice, sunt propuse a fi realizate constructii aproape identice, sunt propuse a fi cumparate utilaje si echipamente aproape identice, produc aceleasi 
tipuri de bunuri si in aceleasi cantitati, au aceeasi piata de aprovizionare si desfacere. Avand in vedere si faptul ca investitiile prevad un ajutor public nerambursabil apropiat 
de maximul acceptat spre finantare, de 199384 euro in cazul SC Ferma copiilor SRL si 199715 euro in cazul SC Parcul cu ponei SRL se poate trage concluzia fragmentarii 
unei investitiei in scopul depasirii plafonului maxim admis de masura.In urma analizarii si a extrasului de cont pentru SC Ferma copiilor SRL s-a constatat ca o parte din 
banii necesari asigurarii cofinantarii au fost incasati de la SC Uniforme Design SRL , societate care este ofertant de bunuri in cadrul proiectului depus de SC Parcul cu ponei 
SRL. Mentionam ca SC Uniforme Design SRL este o societate cu acelasi profil de activitate ca si al solicitantilor, dar nu se regaseste cu proiect in derulare sau 
implementare.In urma celor mentionate mai sus s-a trecut la verificarea in paralel a documentelor atasate cererilor de finantare din cele doua proiecte si s-au constatat 
urmatoarele:-certificat de urbanism SC Ferma Copiilor SRL : nr 126/01.06.2012 SC Parcul cu ponei SRL 127/01.06.2012-decizia etapei de evaluare initiala SC Ferma 
Copiilor SRL : nr 9293/05.07.2012 SC Parcul cu ponei SRL 9294/05.07.2012-extras de cont SC Ferma Copiilor SRL : emis de GarantiBank in data de 21.09.2012 SC 
Parcul cu ponei SRL : emis de GarantiBank in data de 21.09.2012-adresa cont bancar SC Ferma Copiilor SRL : emis de GarantiBank 479/31.08.2012 SC Parcul cu ponei 
SRL : emis de GarantiBank 480/31.08.2012-certificat de atestare fiscala DGFP Braila : SC Ferma Copiilor SRL : nr 217785/14.09.2012 SC Parcul cu ponei SRL 
217784/14.09.2012-certificat de atestare fiscala Primaria Tudor Vladimirescu: SC Ferma Copiilor SRL : eliberat chitanta nr 1231/14.09.2012SC Parcul cu ponei SRL 
eliberat chitanta nr 1230/14 09 2012-notificare DSVSA - SC Ferma Copiilor SRL : nr 7590/02 08 2012 SC Parcul cu ponei SRL :7591/02 08 2012-Notificate DSP : SC
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CONSTRUIRE SECTIE DE 
PRODUCTIE AMBALAJE SI 
RECIPIENTI DIN PLASTIC

S.C. PETPLAST 
APOGEUS S.R.L. BRAILA

Comuna/Oras 
MAXINENI Sat 

MAXINENI
- - - - - - - - - - 204.000 8.449 173.400 0 30.600 70.194.785

La EG2 s-a bifat „NU” din urmatoarele considerente:Indicatorii economico-financiari nu au putut fi verificati deoarece Anexele B1-B9 nu au fost atasate studiului de 
fezabilitate iar Matricea de evaluare a viabilitatii economico-financiare a proiectului nu a putut fi verificata. Totodată, s-a constatat ca există neconcordanţe intre cheltuielile 
propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitiei. In plansa Plan parter de la pag. 89 sunt reprezentate diverse dotari si echipamente (dotari vestiar, dotari spatiu pentru 
servirea mesei, dotari birou iar in spatiu de productie cuva de alimentare, buncar, banda alimentare, cale de rulare ) ce nu au fost incluse in achizitiile propuse. In cadrul 
cap. 3.4, Utilaje de dotare ale constructiei este prezentata o centrala termica dar aceasta nu se regaseste in cadrul achizitiilor propuse prin proiect. De asemenea, in cadrul 
cap.2 al Devizului General, Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului nu au fost prevazute cheltuieli. La EG2 s-a bifat „NU” din urmatoarele 
considerente:Indicatorii economico-financiari nu au putut fi verificati deoarece Anexele B1-B9 nu au fost atasate studiului de fezabilitate iar Matricea de evaluare a viabilitatii 
economico-financiare a proiectului nu a putut fi verificata. Totodată, s-a constatat ca există neconcordanţe intre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale 
investitiei. In plansa Plan parter de la pag. 89 sunt reprezentate diverse dotari si echipamente (dotari vestiar, dotari spatiu pentru servirea mesei, dotari birou iar in spatiu de 
productie cuva de alimentare, buncar, banda alimentare, cale de rulare ) ce nu au fost incluse in achizitiile propuse. In cadrul cap. 3.4, Utilaje de dotare ale constructiei este 
prezentata o centrala termica dar aceasta nu se regaseste in cadrul achizitiilor propuse prin proiect. De asemenea, in cadrul cap.2 al Devizului General, Cheltuieli pentru 
asigurarea utilitatilor necesare obiectivului nu au fost prevazute cheltuieli. Indicatorii economico-financiari nu au putut fi verificati deoarece Anexele B1-B9 nu au fost atasate 
studiului de fezabilitate iar Matricea de evaluare a viabilitatii economico-financiare a proiectului nu a putut fi verificata. Indicatorii economico-financiari nu au putut fi verificati 
deoarece Anexele B1-B9 nu au fost atasate studiului de fezabilitate iar Matricea de evaluare a viabilitatii economico-financiare a proiectului nu a putut fi verificata. In cadrul 
bugetului indicativ din cererea de finantare exista diferente fata de Devizul general din Studiul de fazabilitate. Valoarea neeligibila din linia bugetara 5.2 Comisioane, taxe, 
costul creditului din bugetul indicativ este incadrata in Devizul general pe linia 3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii. In matricea de verificare a bugetului 
toate cheltuielile au fost incadrate pe coloana Cheltuieli neeligibile având in vedere că investitia propusa prin proiect devine neeligibila, ca urmare a observatiilor de la EG2 si 
pct.6. In cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare exista diferente fata de Devizul general din Studiul de fazabilitate. Valoarea neeligibila din linia bugetara 5.2 
Comisioane, taxe, costul creditului din bugetul indicativ este incadrata in Devizul general pe linia 3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii. In matricea de 
verificare a bugetului toate cheltuielile au fost incadrate pe coloana Cheltuieli neeligibile având in vedere că investitia propusa prin proiect devine neeligibila, ca urmare a 
observatiilor de la EG2 si pct.6. S-a bifat Nu la toate subpunctelede la cap.5, având in vedere că investitia propusa prin proiect devine neeligibila, ca urmare a observatiilor 
de la EG2 si pct.6. S-a bifat Nu la toate subpunctelede la cap.5, având in vedere că investitia propusa prin proiect devine neeligibila, ca urmare a observatiilor de la EG2 si 
pct.6. La Pct 6 S-a bifat „DA” din urmatoarele considerente:In cadrul sesiunii M312-1/12-28.09.2012 au fost depuse doua proiecte : F312C011220900010/27.09.2012, cu 
titlul '' Construire sectie de productie ambalaje si recipienti din plastic '' solicitant SC PETPLAST APOGEUS SRL si F312C011220900014/28.09.2012, cu titlul ''Infiintare 
unitate de productie bauturi racoritoare si ape imbuteliate '' solicitant SC IZBUCUL ALBASTRU SRL, cu amplasament in locatii invecinate din sat Maxineni, comuna 
Maxineni, judet Braila, respectiv Tarla 175, parcela 1-Lot 2 si Tarla 175, parcela 1-Lot 1. Cele doua proiecte au acelasi consultant SC Emar Cons SRL si acelasi proiectant 
SC Progius Consulting SRL. Aceste elemente conduc la suspiciunea creerii de conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin.In urma extinderii verificarii acestor doua 
proiecte au fost identificate legaturi care conduc la: 1. Fracţionarea artificială a investiţiei. Terenul care face obiectul investitiei, amplasat in sat Maxineni, comuna Maxineni, 
judet Braila Tarla 175, parcela 1-Lot 2 si respectiv sat Maxineni, comuna Maxineni, judet Braila ,Tarla 175, parcela 1-Lot 1, a fost dobandit prin contacte de vanzare 
cumparare incheiate in aceesi zi la acelasi notar. Vanzatorii terenului sunt Popa Ionel si Popa Ioana, soti, cu domiciliu in Braila, str. Plevna, nr.180. Reprezentantul societatii 
SC PETPLAST APOGEUS SRL la cumpararea terenului este Popa Ioana – in calitate de administrator al societatii la acea data iar reprezentantul societatii SC IZBUCUL 
ALBASTRU SRL este Popa Ionel – in calitate de mandatar al societatii la acea data, respectiv 23.07.2012. 2. Complementaritatea investiţiilor propuse si existenta 
posibilitatii de a functiona ca un tot unitar. Codurile CAEN al activitatilor finantate prin proiect sunt 2222 - Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic pentru 
solicitantul SC PETPLAST APOGEUS SRL si 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate pentru solicitantul SC 
IZBUCUL ALBASTRU SRL. Prima societate isi propune prin proiect productia de PET –uri iar cealalta obtinerea de bauturi energizante si racoritoare imbuteliate la PET-uri. 
Mai mult, utilajele achizitionate se pot completa in cadrul fluxului tehnologic iar in oferta emisa de SC Avimi Serv SRL, a carei valoare este preluata in devize exista 
urmatoarea descriere ''Masina automata de suflat PET MSPA -3000 este alimentata automat cu preforme, sufland simultan 4 sticle, iar evacuarea recipientilor PET se face 
direct catre banda de imbuteliere''. 3. Firme create in acelasi timp. Data infiintarii societatii SC PETPLAST APOGEUS SRL este 10.07.2012 iar a SC IZBUCUL 
ALBASTRU SRL este 29 06 2012 Certificatele de inmatriculare au fost eliberate in aceiasi zi 16 07 2012 Conform certificatului constatator ONRC numirea in functie c
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ACHIZITIA DE UTILAJE 

PENTRU PRODUCTIA DE 
BRICHETE DIN PAIE

PRESTVIZ AGRO 
S.R.L. BRAILA Comuna/Oras 

VIZIRU Sat VIZIRU - - - - - - - - - - 175.428 26.500 149.114 0 26.314 70.343.899

PCT. 1.1 statutul solicitantuluiIn urma verificarii prin serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului s-a constatat ca Tulea Pantelimon, unic actionar 
al solicitantului SC PRESTVIZ AGRO SRL, este actionar si la alte doua societati si anume la SC ACTIVE PURCHASING SRL cu 25 % actiuni si la SC VIZAGRO SRL cu 
33,33 % actiuni. Mentionam ca la societatea VIZAGRO SRL sunt trei actionari fiecare avind 33,33% actiuni ( sunt astfel asimilati ca actionari majoritari) si ca aceasta 
societate are un numar de 8 salariati . Deasemeni societatea VIZAGRO SRL are ca activitate principala cultivarea cerealelor cod CAEN 0111, activitate ce asigura materia 
prima pentru desfasurarea activitatii prevazute prin prezentul proiect dovedita si prin contractul de furnizare paie nr. 3/16.04.2013, atasat de solicitant la raspunsul 
informatiilor suplimentare . Pentru activitatea de fabricare a brichetelor din paie, SC Prestviz Agro SRL isi propune sa angajeze 6 salariati.Fata de cele mentionate mai sus 
concluzionam ca in conformitate cu prevederile legii 346/2004, solicitantul SC PRESTVIZ AGRO SRL, nu este societate autonoma conform declaratiei atasate de solicitant 
la cererea de finantare. Intre cele doua societati PRESTVIZ AGRO SRL si VIZAGRO SRL exista raporturi prin intermediul persoanei fizice TULEA PANTELIMON si aceste 
societati isi desfasoara activitatea pe piata adiacenta - prin piata adiacenta intelegand "aceeasi piata a unui produs sau a unui serviciu situata direct in amonte ori in aval pe 
piata in cauza", astfel incat se demonstreaza ca PRESTVIZ AGRO SRL nu este intreprindere autonoma iar solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. EG 2 
viabilitateaSolicitantul SC PRESTVIZ AGRO SRL , propune prin prezentul proiect fabricarea brichetelor din paie conform codului CAEN 1629. S-au solicitat prin Fisa de 
solicitare a informatiilor suplimentare E 3.4, clarificări cu privire la fundamentarea achizitiilor propuse prin proiect si justificarea previziunilor care au stat la baza calculului 
indicatorilor financiari ai investitiei. Prin răspunsul solicitantului la E 3.4 nu au fost clarificate următoarele aspecte: - nu a fost fundamentată necesitatea achizitiei de utilaje 
respectiv se propune achizitia a doua prese de paie care urmeaza sa lucreze in agregat cu tractoare ce vor fi inchiriate de la terti, o remorca ce lucreaza in agregat cu 
incarcator frontal, deasemeni se propune achizitia unui sistem de energie regenerabila nejustificat in derularea activitatii propuse prin proiect . - nu a fost fundamentat tariful 
folosit în previziunile economice pentru valorificarea brichetelor din paie; - nu au fost fundamentate cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile generate de 
derularea activitătii; - calculele pentru cheltuielile cu amortizarea nu sunt corecte; - alte cheltuieli materiale nu sunt explicate si justificate; - bilantul sintetic previzionat ( 
Anaxa B4) contine valori pentru care solicitantul oferă explicatii, dar acestea sunt necorelate cu restul anexelor si documentelor atasate; - nu au fost corelate valorile înscrise 
în anexele B5-B8,cu valorile din bugetul indicativ. Ca urmare, indicatorii financiari prezentati de solicitant în cadrul memoriului justificativ au fost calculati în baza unor 
previziuni financiare necorelate si care nu sunt sustinute de o fundamentare veridică, iar criteriul de eligibilitate EG 2 – Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea 
investitiei, nu este îndeplinit.EG 6 dreptul de folosinta a terenului Solicitantul SC PRESTVIZ AGRO SRL,detine terenul si constructia in INDIVIZIUNE, conform contractului 
de comodat cu incheiere de autentificare nr. 1188 din 17 septembrie 2012 si al extrasului de carte funciara, atasate cererii de finantare. La raspunsul informatiilor 
suplimentare , solicitantul nu a prezentat document pentru individualizarea terenului si a constructiei ci s-a prezentat un acord de delimitare a bunului imobil si de asigurare 
a utilitatilor ( energie electrica si apa ) de la proprietarul acestora SC VIZAGRO SRL.Prin proiect se propune achizitia unui sistem de energie regenerabila care include o 
pompa sumersibila ce presupune existenta unui camin pentru pompa si implicit a certificatului de urbanism pentru constructia acestuia.Toate acestea necesita intocmirea 
studiului de fezabilitate ( fiind vorba de achizitii cu montaj ) si de dovedirea dreptului real de proprietate asupra terenului . Indicatorii financiari prezentati de solicitant în 
cadrul memoriului justificativ au fost calculati în baza unor previziuni financiare necorelate si care nu sunt sustinute de o fundamentare veridică si ca urmare matricea de 
verificare a viabilitatii investitiei nu a fost completata, iar criteriul de eligibilitate EG 2 – nu este îndeplinit. Pct. 3.1, 3.3, 3.4, 3.5 si 3.6 – s-a bifat NU deoarece cheltuielile 
aferente proiectului devin NEELIGIBILE avand in vedere ca proiectiile au avut la baza calcule nerealiste . Pct 4.1 Solicitantul isi propune prin proiect sa achizitioneze 
instalatie de brichetat paie,presa de balotat paie dreptunghiulara si cilindrica,incarcator telescopic,remorca sistem energie regenerabila.Sistemul de energie regenerabila nu 
se gaseste in baza de date preturi.Deasemeni in baza de date preturi se gaseste linie automata de brichetat rumegus (nu pentru paie) care a fost luata in calcul de solicitant 
. Celelalte utilaje se gasesc in daza de date preturi.Pct 4.4 La raspunsul informatiilor suplimentare solicitantul nu a atasat oferte pentru instalatie brichetat paie ci pentru 
prese si tocator. Pct. 5 - s-a bifat NU deoarece cheltuielile aferente proiectului devin NEELIGIBILE avand in vedere ca proiectiile au avut la baza calcule nerealiste . PCT. 
1.1 statutul solicitantuluiIn urma verificarii prin serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului s-a constatat ca Tulea Pantelimon, unic actionar al 
solicitantului SC PRESTVIZ AGRO SRL, este actionar si la alte doua societati si anume la SC ACTIVE PURCHASING SRL cu 25 % actiuni si la SC VIZAGRO SRL cu 
33,33 % actiuni. Mentionam ca la societatea VIZAGRO SRL sunt trei actionari fiecare avind 33,33% actiuni ( sunt astfel asimilati ca actionari majoritari) si ca aceasta 
societate are un numar de 8 salariati . Deasemeni societatea VIZAGRO SRL are ca activitate principala cultivarea cerealelor cod CAEN 0111, activitate ce asigura materia 
prima pentru desfasurarea activitatii prevazute prin prezentul proiect dovedita si prin contractul de furnizare paie nr. 3/16.04.2013, atasat de solicitant la raspunsul 
informatiilor suplimentare Pentru activitatea de fabricare a brichetelor din paie SC Prestviz Agro SRL isi propune sa angajeze 6 salariati Fata de cele mentionate mai s
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ACHIZITIE UTILAJ PENTRU 
INJECTAT DIBLURI 

NECESARE ASAMBLARII 
PLACILOR DIN POLISTIREN

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA 

HAHUI GABRIELA
BRAILA

Comuna/Oras 
ROMANU Sat 

ROMANU
- - - - - - - - - - 195.000 0 165.750 0 29.250 70.509.649

PCT.1.6 s-a bifat NU deoarece utilajul propus a se achizitiona si a carei oferta a stat la baza intocmiriibugetului indicativ -masina de injectat mase plastice seria EX 
KRAUSS MAFFEI este destinat productiei in medii controlate (sterile)pentru aplicatii medicale si farmaceutice(seringi), industria cosmetica , piese tehnice , automotive si 
ambalaje din plastic, activitati incadrate in codurile CAEN 2222-Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic si 3250-Productia de dispozitive , aparate si 
instrumente medicale si stomatologice , coduri CAEN ce nu se regasesc in certificatul constatator emis ONRC nr.516982/20.09.2012 EG1 -S-a bifat NU din urmatoarele 
considerente :S-a atasat la cererea de finantare contractul de inchiriere autentificat cu numarul 1814/20.09.2012 incheiat cu SC FILODENDRONA COM SRL pentru 
constructia situata in intravilanul satului Romanu , comuna Romanu , judetul Braila , in tarlala 45 , parcela 709/3-lot 1 notata cu C2, cu o suprafata construita conform extra
CF de 72 mp , contract inregistrat la Biroul de cadastru si publicitate imobiliara Braila conform extras de carte funciara pentru informare nr.40694/21.09.2012 .Conform 
contractului si extrasului de CF , constructia cu suprafata de 72 mp face parte dintr-un imobil categoria curti constructii in suprafata totala de 796 mp,intregul imobil fiind 
grevat de ipoteca de rang I in favoarea BCR SA -SUCURSALA DANUBIU , care prin adresa nr.2060/20.09.2012isi exprima acordul privind inchirierea.A fost solicitata prin 
formularul E3.4 -FISA DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE -adresa cu nr.206020.09.2012 la care se face referire in contractul de inchiriere si extrasul 
de CF.Conform adresei emise de BCR SA SUC. DANUBIU , banca isi exprima acordul asupra inchirierii imobilului dar acesta este vaqlabildoar cu respectarea a 7 conditii 
impuse debitorului .Prin compararea conditiilor impuse de catre banca creditoare si clauzele contractului de inchiriere , s-a constatat ca nu au fost incluse in contract clauze 
care sa cuprinda conditiile impuse de banca .Neincluderea acestor conditii atrage dupa sine sanctiunea de revocare a acordului , ceea ce duce la interdictia inchirierii si 
imposibilitatea implementarii proiectului.EG2-S-a bifat NU din urmatoarele considerente:Proiectul propune desfasurarea activitatii incadrate in cod CAEN 2223-Fabricarea 
articolelor din material plastic pentru constructii prin achizitia unui utilaj pentru injectat dibluri necesare asamblarii placilor din polistiren .Din analiza descrierilor din MJ si a 
ofertelor atasate pentru utilajul propus s-a constatat ca achizitia acestuia este nejustificata avand in vedere sortimentul de produse propus prin proiect (productia de 
dibluri).Utilajul propus a se achizitiona si a carei oferta a stat la baza intocmiriibugetului indicativ -masina de injectat mase plastice seria EX KRAUSS MAFFEI este destinat 
productiei in medii controlate (sterile)pentru aplicatii medicale si farmaceutice(seringi), industria cosmetica , piese tehnice , automotive si ambalaje din plastic, activitati 
incadrate in codurile CAEN 2222-Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic si 3250-Productia de dispozitive , aparate si instrumente medicale si stomatologice , 
coduri CAEN ce nu se regasesc in certificatul constatator emis ONRC nr.516982/20.09.2012.Avand in vedere cele prezentate anterior se considera ca tipul de productie 
propus nu concorda cu utilajul ce urmeaza a fi achizitionat iar previziunile economice sunt nerealiste deoarece sortimentele propuse prin proiectnu sunt specifice utilajului 
ceea ce conduce la imposibilitatea verificarii viabilitatii investitiei.EG6- S-a bifat NU din urmatoarele considerente:Spatiul propus pentru amplasarea utilajului este 
subdimensionat din punct de vedere al caracteristicilor tehnice ale acestuia :gabarit , forta , ,puterea motoarelor electrice , mediul de functionare , racirea cu apa.La data de 
vizitei pe teren solicitantul nu a facut dovada acordurilor privind posibilitatea racordarii investitiilor la urmatoarele categorii de infrastructura :energie electrica , alimentare cu 
apa , canalizare , cai de acces , motiv pentru care priectul a fost considerat neeligibil din punct de vedere al verificarii pe teren. EG2-S-a bifat NU din urmatoarele 
considerente:Proiectul propune desfasurarea activitatii incadrate in cod CAEN 2223-Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii prin achizitia unui utilaj 
pentru injectat dibluri necesare asamblarii placilor din polistiren .Din analiza descrierilor din MJ si a ofertelor atasate pentru utilajul propus s-a constatat ca achizitia acestuia 
este nejustificata avand in vedere sortimentul de produse propus prin proiect (productia de dibluri).Utilajul propus a se achizitiona si a carei oferta a stat la baza 
intocmiriibugetului indicativ -masina de injectat mase plastice seria EX KRAUSS MAFFEI este destinat productiei in medii controlate (sterile)pentru aplicatii medicale si 
farmaceutice(seringi), industria cosmetica , piese tehnice , automotive si ambalaje din plastic, activitati incadrate in codurile CAEN 2222-Fabricarea articolelor de ambalaj 
din material plastic si 3250-Productia de dispozitive , aparate si instrumente medicale si stomatologice , coduri CAEN ce nu se regasesc in certificatul constatator emis 
ONRC nr.516982/20.09.2012.Avand in vedere cele prezentate anterior se considera ca tipul de productie propus nu concorda cu utilajul ce urmeaza a fi achizitionat iar 
previziunile economice sunt nerealiste deoarece sortimentele propuse prin proiectnu sunt specifice utilajului ceea ce conduce la imposibilitatea verificarii viabilitatii investit
S-a bifat NU la punctele 3.1 si 3.3 avand in vedere ca investitia este neeligibila . S-a bifat NU la pct.4.4 avand in vedere urmatoarele considerente:Ofertele atasate cererii de 
finantare nu erau compatibile din punct de vedere al parametrilor tehnici necesari producerii de dibluri iar emitentii acestor oferte nu au ca obiect de activitatea producerea 
si/sau comercializarea unor astfel de utilaje .Solicitantul a fost instiintat prin formularul E3.4 in vederea transmiterii de oferte conforme si a prezentat doua oferte de la alti 
furnizori decat cei initiali , oferte emise in luna aprilie 2013 , , nedatate , nesemnate , nestampilate , una dintre acestea (oferta de la SUMITOMO -SHI DEMAG)este emisa
limba engleza si neinsotita de traducere. Avand in vedere ca investitia este neeligibila s-a bifat NU la pctele 5.1,5.2,5.3 S-a bifat DA deoarece s-a incercat integrarea fortata 
a unui utilaj nespecializat in cadrul proiectului utilaj ce nu corespunde activitatii de producere de dibluri necesare asamblarii placilor din polistir
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481 312 M 01 12 2 09 00023 2012 9 28

CREAREA UNEI MICRO-
INTREPRINDERI PENTRU 

LUCRARI DE INTRETINERE 
PEISAGISTICA

S.C. PEISAJ 
VERDE S.R.L. BRAILA

Comuna/Oras 
TRAIAN Sat 
URLEASCA

- - - - - - - - - - 169.758 0 118.831 0 50.927 70.628.480

La punctul 1.6 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu era inregistrat cu codul CAEN al activitatilor propuse a se finanta prin proiect si nici nu si-a insusit bugetul indicativ 
modificat, ca urmare a trecerii in categoria cheltuielilor neeligibile a utilajului specializat in distrugerea cioatelor. Solicitantul descrie activitatile specifice utilajul specializat 
pentru distrugerea cioatelor, pe care doreste sa-l achizitioneze, ca fiind " lucrari de curatire si pregatire a terenului/amplasamentelor prin scoaterea cioatelor si pregatirea 
terenului in vederea replantarii diferitelor specii de plante sau a schimbarii destinatiei initiale ale acestora" si " activitati de largire a arterelor de circulatie, prin taierea 
arborilor". Conform descrierilor din cadrul memoriului justificativ si datelor prezentate in ofertele atasate, utilajul specializat pentru distrugerea cioatelor vizeaza activitati de 
pregatire a terenului, ce se incadreaza conform CAEN rev.2, in cod CAEN 4312 - Lucrari de pregatire a terenului, care include si curatarea amplasamentelor. Deoarece 
activitatile descrise a le executa cu ajutorul utilajului specializat pentru distrugerea cioatelor vizeaza o activitate pe care solicitantul nu si-a propus sa o realizeze prin 
implementarea proiectului si Certificatul constatator nr.516428/11.09.2012 , prezentat la cererea de finanatare, nu prezinta la domeniile de activitate codul CAEN 4312, s-a 
prezentat acestuia bugetul indicativ rectificat prin trecerea pe valoare neeligibila a cheltuielii aferente achizitionarii utilajului in vederea recalcularii acestuia.Prin raspunsul la 
fisa E3.4 informatii suplimentare, solicitantul nu si-a insusit bugetul transmis ca urmare a trecerii in categoria cheltuielilor neeligibile a utilajului specializat in distrugerea 
cioatelor si a prezentat ca obiecte principale de activitate :- lucrari de intretinere peisagistica – CAEN 8130 Activitati de intretinere peisagistica (care presupune numai 
plantarea ,ingrijirea si intretinerea parcurilor si gradinilor,etc.), conform Certificatului constatator nr.516428/11.09.2012 si- Lucrari de pregatire a terenului – cod CAEN 4312 
(care presupune lucrari de curatare a amplasamentelor, lucrari de mutare a terenului etc), conform Certificatului Constatator nr.9442/26.04.2013 , activitate adagata ulterior 
solicitarii de informatii suplimentare, Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare E3.4, a fost luata la cunostinta de solicitant in data de 25.04.2013.Conform fisei de 
verificare a eligibilitatii E3.1, din Manualul de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii /Formulare/Fisa de verificare 
eligibilitate E3.1 – M 312/Cod manual: M 01 – 02 /Versiunea: 07 la VERIFICAREA ELIGIBILITATII SOLICITANTULUI pct.1.6 Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al
activitatii care se finanteaza prin proiect? expertul verifica daca codul CAEN al solicitantului din cererea de finantare este menţionat in documentul 11.1,.12.2 (ca activitate 
principală sau secundară) şi corespunde activitatii pentru care solicita finantarea, prezentata in studiul de fezabilitate/memoriu justificativ. Solicitantul nu era inregistrat si cu 
codul CAEN 4312 acolo unde este incadrata activitatea de distrugere si eliminare a cioatelor (curatare amplasament) la momentul depunerii cererii de finantare. Solicitantul 
modifica prin raspunsul la fisa E3.4 ,informatii suplimentare, datele referitoare la investitia initiala si domeniul de activitate al solicitantului. La EG2 s-a bifat NU deoarece c
mai mare parte a investitiei propusa de solicitant face obiectul unei cheltuieli neeligibile, iar datele prezentate in Anexele B PROIECTIILE FINANCIARE SI INDICATORII 
FINANCIARI nu s-au prezentat functie de modificarile transmise prin fisa de solicitare a informatiilor suplimentare si nu a putut fi verificata viabilitatea investitiei. 
Solicitantului i s-a cerut prin E3.4, - Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, trecerea pe cheltuiala neeligibila a utilajului specializat pentru distrugerea cioatelor, 
deoarece nu detinea cod CAEN corespunzator activitatii desfasurate de acesta in certificatul constatator atasat cererii de finantare. Prin raspunsul la clarificari acesta a 
introdus in obiectul de activitate codul CAEN aferent activitatii 4312 si a considerat investitia ca fiind eligibila. Anexele B PROIECTIILE FINANCIARE SI INDICATORII 
FINANCIARI prezentate, nu sunt sustinute. Achizitiile realizate prin proiect nu sunt corelate cu ofertele atasate. Solicitantul a prezentat la cererea de finantare 3 oferte 
pentru utilajul specializat in distrugerea cioatelor. Prima oferta a firmei ELLETTARI LUCA SAS prezinta un utilaj autopropulsat dotat cu burghiu si cilindru. Celelalte oferte 
atasate, emise de ROTOR 1958 – EREDI FERRI ROMOLO si MECOMAG H.V. prezinta utilajul ca fiind format din tractor si masina de extractie aplicata la acesta sau freza 
forestiera. In contextul celor mentionate ultimele doua oferte formate din tractor si accesoriu nu pot fi considerate mijloace specializate. Nu rezulta din oferte productivitatea 
utilajelor propuse. Nu poate fi realizata o comparatie intre cele trei oferte pentru utilajul ce se doreste a fi achizitionat.Nu s-a putut stabili corect valoarea investitiei. Valorile 
folosite in estimarea costurilor nu sunt corelate cu ofertele atasate sau cu baza de date preturi de pe site-ul APDRP, astfel:- valoare utilaj specializat pentru distrugerea 
cioatelor cf. oferta – 160.049 euro;- valoare foreza verticala cf. oferta – 1260 euro;- valoare masina de tuns gazon cf. oferta – 1742 euro (echivalent 7862 lei la curs folosit in 
cererea de finantare)Total cost eligibil investitie – 163.051 euro fata de 163.358euro, valoare inscrisa in buget.Conform Memoriului Justificativ cadru publicat pe site-ul 
APDRP estimarea costurilor investitiei in vederea intocmirii bugetului estimativ va avea la baza preturi ale bunurilor incadrate in limitele prevazute in baza de date preturi de 
pe site-ul APDRP sau se vor atasa oferte in vederea stabilirii rezonabilitatii preturilor. La EG2 s-a bifat NU deoarece cea mai mare parte a investitiei propusa de solicitant 
face obiectul unei cheltuieli neeligibile, iar datele prezentate in Anexele B PROIECTIILE FINANCIARE SI INDICATORII FINANCIARI nu s-au prezentat functie de 
modificarile transmise prin fisa de solicitare a informatiilor suplimentare si nu a putut fi verificata viabilitatea investitiei. Solicitantului i s-a cerut prin E3.4, - Fisa de solicitare 
a informatiilor suplimentare, trecerea pe cheltuiala neeligibila a utilajului specializat pentru distrugerea cioatelor, deoarece nu detinea cod CAEN corespunzator activitatii 
desfasurate de acesta in certificatul constatator atasat cererii de finantare Prin raspunsul la clarificari acesta a introdus in obiectul de activitate codul CAEN aferent activita

482 312 M 01 12 2 09 00021 2012 9 28 INFIINTARE ACTIVITATE DE 
SERVICII FOTOGRAFICE

CHISOCEANU 
DAN-

ALEXANDRU 
PERSOANA 

FIZICA 
AUTORIZATA

BRAILA
Comuna/Oras 

MOVILA MIRESII Sat 
MOVILA MIRESII

- - - - - - - - - - 15.706 0 10.994 0 4.712 70.639.474

pct 1.5 - A fost verificat solicitantul in serviciul RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului si in baza de date FEADR. S-a atasat print cu verificarea in serviciul 
RECOM si in baza de date FEADR.Solicitantul Persoana Fizica Autorizata Chisoceanu Dan Alexandru se regaseste in baza de date cu proiect FEADR cu finantare prin 
Masura 112 , contract de finantare C112021120900069 din 10.09.2012, contract in derulare. EG1 si EG6 La data depunerii cererii de finantare solicitantul a atasat pentru 
doc. 3 contract de vanzare-cumparare cu incheiere de autentificare nr. 1571/11.07.2011 prin care persoana fizica Chisoceanu Dan Alexandru cumpara de la Chisoceanu 
Marcel si Chisoceanu Viorica (parinti) si respectiv Chisoceanu Aneta (bunica) imobilul situat in sat Movila Miresii, com. Movila Miresii jud. Braila format in teren in suprafata 
real masurata de 1669 mp , in tarla 30, parcela 746 si locuinta executata din paianta, acoperita cu tabla, avand 3 camere si hol, cu o suprafata construita de 86 mp, notata 
cu litera C1, anexa executata din paianta, acoperita cu azbociment, cu o suprafata construita de 26 mp, notata cu C2, anexa executata din paianta, acoperita cu tabla, cu o 
suprafata construita de 38 mp, notata cu litera C3 si anexa executata din paianta, acoperita cu azbociment, cu o suprafata construita de 22 mp, notata cu litera C4, imobil 
pe care d-na Chisoceanu Aneta il vinde in conditiile mentinerii dreptului de intretinere si de uzufruct viager asupra imobilului vandut.Conform prevederilor din contractul mai 
sus mentionat cumparatorul intra la data autentificarii in stapanirea de drept asupra imobilului iar in stapanirea de fapt dupa incetarea din viata a parintilor Chisoceanu 
Marcel si Chisoceanu Viorica , astfel fiind rezervat drept de uzufruct viager al acestora, asupra imobilului vandut.Conform art. 703 din Cod Civil “ Uzufructul este dreptul de
folosi bunul altei persoane si de a culege fructele acestuia, intocmai ca proprietarul, insa cu indatorirea de a-I conserva substanta”. S-a solicitat prin informatiile suplimentare 
prezentarea acordului notarial al uzufructarilor pentru desfasurarea activitatii in imobilul prezentat in contractul de vanzare cumparare si prezentarea unui document privind 
inscrierea acestuia in patrimoniul de afectatiune al PFA, fiind atasata la raspuns declaratia notariala atentificata sub nr. 798/26.04.2013 prin care Chisoceanu Marcel si 
Chisoceanu Viorica in calitatea acestora de uzufructari (bunica Chisoceanu Aneta decedand conform Certificatului de deces seria DZ nr. 566478 emis de Primaria Movila 
Miresii in data de 14.10.2012 atasat la raspuns), isi exprima acordul ca imobilul descris in contractul de vanzare-cumparare nr. 1571/11.07.2011, sa constituie patrimoniu 
de afectatiune al PFA Chisoceanu Dan Alexandru.In conformitate cu:- Art. 2 lit. j) din O.U.G. nr.44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele 
fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale conform caruia in patrimoniul de afectaţiune se cuprind totalitatea bunurilor, persoanei fizice autorizate 
afectate scopului exercitării unei activităţi economice. In conformitate cu:- Art. 33. Cod Civil Patrimoniul profesional individual conform caruia (1) Constituirea masei 
patrimoniale afectate exercitării în mod individual a unei profesii autorizate se stabileşte prin actul încheiat de titular, cu respectarea condiţiilor de formă şi de publicitate 
prevăzute de lege;In conformitate cu: - Art. 11 din Legea 71/2011 care modifica alineatele (1) şi (2) ale articolului 1 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comerţului, 
republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificările şi completările ulterioare conform careia persoanele fizice autorizate au 
obligaţia de a solicita înscrierea în acelaşi registru a menţiunilor privind actele şi faptele a căror înregistrare este prevăzută de lege;Si avand in vedere ca solicitantul PFA 
Chisoceanu Dan Alexandru nu a prezentat prin raspunsul la informatiile suplimentare dovada inscrierii patrimoniului de afectatiune la Oficiul Registrului Comertului se 
considera ca acesta nu a facut dovada dreptului de proprietate sau folosinta asupra terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitia iar la data vizitei in teren 19.04.2013 
acesta a prezentat o declaratie pe proprie raspundere ca imobilul constituie patrimoniu de afectatiune al PFA Chisoceanu Dan-Alexandru si inscrierea in Registrul Inventar a 
patrimoniului de afectatiune a imobilului in data de 01.09.2012;EG 2 Solicitantul PFA CHISOCEANU DAN-ALEXANDRU, propune prin prezentul proiect sa desfasoare 
activitati fotografice conform codului CAEN 7420. S-au solicitat prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare E 3.4, clarificări cu privire la fundamentarea achizitiilor 
propuse prin proiect si justificarea previziunilor care au stat la baza calculului indicatorilor financiari ai investitiei. Prin răspunsul solicitantului la E 3.4 nu au fost clarificate 
următoarele aspecte: - nu a fost fundamentată necesitatea achizitiei de utilaje respectiv se propune achizitia unui monitor (care explica solicitantul este un dispozitiv periferic 
al calculatorului ) nejustificat in derularea activitatii propuse prin proiect deoarece tot prin proiect se propune achizitia si a unui laptop (ce are monitor) si o tableta grafica. - 
nu a fost fundamentat tariful folosit în previziunile; - solicitantul PFA Chisoceanu Dan-Alexandru a accesat in anul 2012 fonduri aferente unui proiect pe masura M 112, 
incheind contractul de finantare C 112021120900069 in data de 10.09.2012. Prin informatiile suplimentare aferente prezentului proiect pe masura 312, s-a solicitat 
includerea in anexele C1-C5 a activitatii agricole ce o desfasoara. Valorile incluse in anexele C1-C5 pentru activitatea agricola nu sunt corelate cu informatiile suplimentare 
aferente proiectului pe masura M 112 ; - nu au fost corelate valorile înscrise în anexele C1-C5,cu valorea imprumutului Ca urmare, indicatorii financiari prezentati de 
solicitant în cadrul memoriului justificativ au fost calculati în baza unor previziuni financiare necorelate si care nu sunt sustinute de o fundamentare veridică, iar criteriul de 
eligibilitate EG 2 – Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investitiei, nu este îndeplinit. Indicatorii financiari prezentati de solicitant în cadrul memoriului justificativ 
au fost calculati în baza unor previziuni financiare necorelate si care nu sunt sustinute de o fundamentare veridică si ca urmare matricea de verificare a viabilitatii investitiei 
nu a fost completata iar criteriul de eligibilitate EG 2 – nu este îndeplinit Pct 3 1 3 3 3 4 3 5 si 3 6 –– s-a bifat NU deoarece cheltuielile aferente proiectului devi
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483 312 C 01 12 2 09 00018 2012 9 28

CONSTRUIREA SI 
OPERATIONALIZAREA UNEI 

UNITATI DE FABRICAT 
BRICHETE SI PELETE DIN 

BIOMASA IN EXTRAVILANUL 
COMUNEI      ZĂVOAIA,  JUD. 
BRAILA, T-111/1, P2, LOT 1/2

SMARTCOMB 
PROD S.R.L. BRAILA

Comuna/Oras 
ZAVOAIA Sat 

DUDESCU
- - - - - - - - - - 229.834 11.099 195.358 0 34.476 70.834.832

La EG 2 Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei s-a bifat „NU” din urmatoarele considerente: In proiectiile financiare atasate studiului de fezabilitate 
productiile obtinute sunt nerealiste. Astfel solicitantu propune prin proiect infiintarea unei unitati de fabricat brichete si pelete din biomasa, cu o capacitate de productie de 
200 kg de brichete pe ora si 450 kg pelete pe ora. Linia pentru productia de pelete si brichete din biomasa propusa spre achizitie de catre solicitant si a carei valoare este 
cuprinsa in devizul general, are capacitatea de productie de 400-450 kg peleti pe ora, conform ofertei nr. 452/24.07.2012, de la Midax Praha, atasata cererii de finantare 
(pag.122). Astfel productia de 650 kg pe ora (200 kg de brichete pe ora si 450 kg pelete pe ora ) nu se poate realiza conform caracteristicilor tehnice ale utilajului propus 
pentru achizitionare. Ca urmare solicitantul nu a demonstrat viabilitatea investitiei folosind in calculul indicatorilor economici date nesustenabile si ca urmare anexele B1-B9 
nu au fost corect completate iar matricea de evaluare a viabilitatii economico-financiare a proiectului nu a putut fi verificata.La EG 6 Beneficiarul trebuie sa dovedeasca 
dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de minim 10 ani s-a bifat „NU” din urmatoarele 
considerente: la data vizitei in teren, s-a constatat ca 400 mp din suprafata totala de 1.699 mp ce apatrtine solicitantului nostru SC SMARTCOMB PROD SRL si face 
obiectul investitiei propuse prin prezentul proiect, este ocupat cu o constructie.De existenta acestei constructii nu se pomeneste nimic in studiul de fezabilitate. S-a constat
astfel la vizita pe teren, ca in tarlau 111/1, parcela 2, lot ½, ce apatrtine solicitantului nostru SC SMARTCOMB PROD SRL se afla o constructie pe schelet metalic. Pentru 
justifica existenta acestei constructii, solicitantul a prezentat la vizita pe teren, contract de comodat incheiat cu I.F. MANCA. In contractul de comodat se prevede folsinta de 
catre I.F. Manca , a 400 mp din terenul destinat investitiei, in vederea ridicarii unei constructii provizorii pe schelet metalic cu destinatia adapost furaje si un spatiu destinat 
pregatirii acestor furaje in perioada 03.01.2012-01.04.2013. In studiul de fezabilitate nu este descrisa existenta acestei constructii. Deasemenea aceasta suprafata de 400 
mp ce face obiectul contractului de comodat, atasat vizitei pe teren, nu se poate identifica deaorece nu exista documentatie cadastrala. In studiul de fezabilitate se descrie 
ca alimentarea cu apa a investitiei se va realizeaza din put forat existent pe amplasament. La vizita pe teren s-a constatat ca putul forat nu se afla pe terenul detinut de 
solicitant nostru SC SMARTCOMB PROD SRL, ci pe terenul ce isi desfasoara activitatea I.F. MANCA. Pentru a justifica acesta, solicitantul a atasat la vizita pe teren, 
contract de exploatare pe teremen nelimitat a sursei de apa rezultate din putul forat aflat in proprietatea I.F. MANCA. Mentionam ca utilitatile ca energie electrica, apa, 
canalizare, gaze se pot furniza doar de catre institutii abilitate in acest sens si nu de catre IF Manca.Ca urmare solicitantul nu are in proprietate putul forat pentru 
alimentarea cu apa a investitiei iar terenul pentru constructie nu este liber pe toata suprafata. Proiectul fiind declarat neeligibil nu se mai continua verificarea si completarea 
fisei. Aceleasi observatii cu cele ale expertului 1. La pct. 6 Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor măsurii? s-a bifat „DA” a creat conditii artificiale din urmatoarele considerente: In urma analizei documentelor s-a constata ca exista legaturi intre 
solicitantul proiectului SC SMARTCOMB PROD SRL si MANCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA. Astfel: Asociatia Familiala Manca transformata conform OUG 44/2008 
in MANCA INTREPRINDERE INDIVIDUALA are incheiat cu APDRP contractul de finantare C 121020820900012 din data de 02.09.2008, pentru proiectul cu titlul 
Modernizare ferma agricola prin achizitii de utilaje, proiect finalizat pe masura 121. In urma verificarilor efectuate s-au identificat legaturi intre solicitant si I.F. MANCA care 
conduc la :- fracţionarea artificială a investiţieiTerenul ce face obiectul investitiei a fost fractionat de catre IF Manca prin vanzarea unei parti catre solicitantul nostru SC 
SMARTCOMB PROD SRL.Astfel terenul ce face obiectul investitiei de 1.699 mp din tarlau 111/1, parcela 2, lot ½, este detinut de solicitantul SC SMARTCOMB PROD 
SRL in proprietate prin contract de vinzare – cumparare cu incheiere de autentificare nr.904 din 18.06.2012 (pag.171). Vanzatorii terenului sunt Manca Tudor, Manca 
Luminita ( casatorita cu Manca Tudor) si Manca Ionel ( vaduv). Mentionam ca Manca Tudor si Manca Ionel sunt asociati cu 50% cota de participare la beneficii si pierderi in 
cadrul INTREPRINDERII FAMILIALE MANCA. - complementaritatea investiţiilor propuse : SC SMARTCOMB PROD SRL isi propune prin prezentul proiect, infiintarea unei 
unitati de fabricat brichete si pelete din biomasa. Conform studiului de fezabilitate, respectiv a tabelului cu potentialii furnizori ai solicitantului (pag.31), I.F. MANCA este 
furnizor de materie prima pentru solicitantul nostru. Astfel SC SMARTCOMB PROD SRL depinde în desfasurarea fluxului tehnologic de I.F. MANCA.-Utilităti în comun cu 
alte proiecte aflate în derulare sau contractate. SC SMARTCOMB PROD SRL foloseste pentru alimentarea cu apa a obiectivului propus prin proiect un put forat ce apartine 
I.F. MANCA. In studiul de fezabilitate se descrie ca alimentarea cu apa a investitiei se realizeaza din put forat de adincime existent pe amplasament. La vizita pe teren s-a 
constatat ca putul forat nu se afla pe terenul detinut de solicitant ci pe terenul ce isi desfasoara activitatea I.F. MANCA. S-a atasat la vizita pe teren contract de exploatare
teremen nelimitat a sursei de apa rezultate din putul forat aflat in proprietatea I.F. MANCA. Mentionam ca utilitatile ca energie electrica, apa, canalizare, gaze se pot furniza 
doar de catre institutii abilitate in acest sens si nu de catre IF Manca. La data vizitei in teren, s-a constatat ca 400 mp din terenul ce face obiectul investitiei propuse prin 
prezentul proiect al solicitantului nostru SC SMARTCOMB PROD SRL, este dat spre folosinta la I.F. Manca. Astfel in tarlau 111/1, parcela 2, lot ½, se afla o constructie pe 
schelet metalic cu destinatia adapost furaje si un spatiu destinat pregatirii acestor furaje In studiul de fezabilitate nu este descrisa existenta acestei constructii La vizita
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INFIINTARE UNITATE 
PRODUCTIE BAUTURI 
RACORITOARE SI APE 

IMBUTELIATE

S.C. IZBUCUL 
ALBASTRU S.R.L. BRAILA

Comuna/Oras 
MAXINENI Sat 

MAXINENI
- - - - - - - - - - 205.000 8.449 174.250 0 30.750 71.009.082

La EG2 s-a bifat „NU” din urmatoarele considerente:S-a constatat ca există neconcordanţe intre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitiei. In plansa 
Plan parter de la pag. 108 sunt reprezentate diverse dotari si echipamente (dotari vestiar, dotari spatiu pentru servirea mesei, dotari birou iar in zona statie de tratare a apei, 
instalatia de tratare U.V. si un rezevor) ce nu au fost incluse in achizitiile propuse. O serie de alte echipamente necesare fluxului tehnologic nu au fost incluse in cadrul 
bugetului, de exemplu: rezervorul de CO 2 figurat in plansa de la pag.104, instalatia de transport a apei si a sucurilor in diverse etape tehnologice cu pompele necesare, 
instalatie ce nu a fost reprezentata nici in planse, aparatura pentru controlul fizico-chimic si microbiologic a apei si prodisului finit. In cadrul cap. 3.4, Utilaje de dotare ale 
constructiei este prezentata o centrala termica dar aceasta nu se regaseste in cadrul achizitiilor propuse prin proiect. De asemenea, in cadrul cap.2 al Devizului General, 
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului nu au fost prevazute cheltuieli. Avand in vedere ca aceste cheltuieli nu au fost cuprinse in bugetul totalizator al 
proiectului, consideram ca investitia propusa prin proiect nu poate fi viabila.In consecinta, Matricea de evaluare a viabilitatii economico-financiare a proiectului nu a putut fi 
verificata. La EG2 s-a bifat „NU” din urmatoarele considerente:S-a constatat ca există neconcordanţe intre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitiei. 
In plansa Plan parter de la pag. 108 sunt reprezentate diverse dotari si echipamente (dotari vestiar, dotari spatiu pentru servirea mesei, dotari birou iar in zona statie de 
tratare a apei, instalatia de tratare U.V. si un rezevor) ce nu au fost incluse in achizitiile propuse. O serie de alte echipamente necesare fluxului tehnologic nu au fost incluse 
in cadrul bugetului, de exemplu: rezervorul de CO 2 figurat in plansa de la pag.104, instalatia de transport a apei si a sucurilor in diverse etape tehnologice cu pompele 
necesare, instalatie ce nu a fost reprezentata nici in planse, aparatura pentru controlul fizico-chimic si microbiologic a apei si prodisului finit. In cadrul cap. 3.4, Utilaje de 
dotare ale constructiei este prezentata o centrala termica dar aceasta nu se regaseste in cadrul achizitiilor propuse prin proiect. De asemenea, in cadrul cap.2 al Devizului 
General, Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului nu au fost prevazute cheltuieli. Avand in vedere ca aceste cheltuieli nu au fost cuprinse in bugetul 
totalizator al proiectului, consideram ca investitia propusa prin proiect nu poate fi viabila.In consecinta, Matricea de evaluare a viabilitatii economico-financiare a proiectului 
nu a putut fi verificata. Matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului nu a putut fi verificata avand in vedere ca investitia vizata de proiet nu poate fi 
viabila, deoarece cheltuielile propuse in SF nu sunt in concordanta cu nevoile reale ale investitiei. In cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare exista diferente fata
Devizul general din Studiul de fazabilitate. Valoarea neeligibila din linia bugetara 5.2 Comisioane, taxe, costul creditului din bugetul indicativ este incadrata in Devizul 
general pe linia 3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii. Valoarea incadradata pe coloana PERE in bugetul indicativ,linia 4.2 Montaj utilaj tehnologic este 
incadrata in Devizul general pe linia 4.3.In matricea de verificare a bugetului toate cheltuielile au fost incadrate pe coloana Cheltuieli neeligibile având in vedere că investitia 
propusa prin proiect devine neeligibila, ca urmare a observatiilor de la EG2 si pct.6. In cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare exista diferente fata de Devizul 
general din Studiul de fazabilitate. Valoarea neeligibila din linia bugetara 5.2 Comisioane, taxe, costul creditului din bugetul indicativ este incadrata in Devizul general pe li
3.2 Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii. Valoarea incadradata pe coloana PERE in bugetul indicativ,linia 4.2 Montaj utilaj tehnologic este incadrata in 
Devizul general pe linia 4.3.In matricea de verificare a bugetului toate cheltuielile au fost incadrate pe coloana Cheltuieli neeligibile având in vedere că investitia propusa prin 
proiect devine neeligibila, ca urmare a observatiilor de la EG2 si pct.6. S-a bifat Nu la toate subpunctelede la cap.5, având in vedere că investitia propusa prin proiect devine 
neeligibila, ca urmare a observatiilor de la EG2 si pct.6 S-a bifat Nu la toate subpunctelede la cap.5, având in vedere că investitia propusa prin proiect devine neeligibila, ca 
urmare a observatiilor de la EG2 si pct.6 La Pct 6 S-a bifat „DA” din urmatoarele considerente:In cadrul sesiunii M312-1/12-28.09.2012 au fost depuse doua proiecte : 
F312C011220900010/27.09.2012, cu titlul '' Construire sectie de productie ambalaje si recipienti din plastic '' solicitant SC PETPLAST APOGEUS SRL si 
F312C011220900014/28.09.2012, cu titlul ''Infiintare unitate de productie bauturi racoritoare si ape imbuteliate '' solicitant SC IZBUCUL ALBASTRU SRL, cu amplasament 
in locatii invecinate din sat Maxineni, comuna Maxineni, judet Braila, respectiv Tarla 175, parcela 1-Lot 2 si Tarla 175, parcela 1-Lot 1. Cele doua proiecte au acelasi 
consultant SC Emar Cons SRL si acelasi proiectant SC Progius Consulting SRL. Aceste elemente conduc la suspiciunea creerii de conditii artificiale pentru a beneficia de 
sprijin.In urma extinderii verificarii acestor doua proiecte au fost identificate legaturi care conduc la: 1. Fracţionarea artificială a investiţiei. Terenul care face obiectul 
investitiei, amplasat in sat Maxineni, comuna Maxineni, judet Braila Tarla 175, parcela 1-Lot 2 si respectiv sat Maxineni, comuna Maxineni, judet Braila ,Tarla 175, parcela 1-
Lot 1, a fost dobandit prin contacte de vanzare cumparare incheiate in aceesi zi la acelasi notar. Vanzatorii terenului sunt Popa Ionel si Popa Ioana, soti, cu domiciliu in 
Braila, str. Plevna, nr.180. Reprezentantul societatii SC PETPLAST APOGEUS SRL la cumpararea terenului este Popa Ioana – in calitate de administrator al societatii la 
acea data iar reprezentantul societatii SC IZBUCUL ALBASTRU SRL este Popa Ionel – in calitate de mandatar al societatii la acea data, respectiv 23.07.2012. 2. 
Complementaritatea investiţiilor propuse si existenta posibilitatii de a functiona ca un tot unitar. Codurile CAEN al activitatilor finantate prin proiect sunt 2222 - Fabricarea 
articolelor de ambalaj din material plastic pentru solicitantul SC PETPLAST APOGEUS SRL si 1107 - Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ap
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“ACHIZITII DE UTILAJE LA SC 

ACTUAL PROUNIVERSAL 
SRL” 

S.C. ACTUAL 
PROUNIVERSAL 

S.R.L.
BUZAU

Comuna/Oras 
VIPERESTI Sat 

VIPERESTI
- - - - - - - - - - 161.616 0 98.586 0 63.030 71.107.668

EG2 – Solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei, conditie minima obligatorie pentru acordarea sprijinului :Solicitantul a utilizat date nesustenabile la calcul 
indicatorilor economico-financiari, respectiv prin folosirea unor tarife nejustificate, lucrari de pregatire a terenului nerealiste, dependenta executiei lucrarilor – firma solicitanta 
este dependenta in desfasurarea activitatii de subcontractare a unor lucrari, neconcordante dintre cheltuielile propuse in memoriul justificativ in raport cu nevoile reale ale 
investitiei :- nu s-a prezentat concret modul in care solicitantul va executa lucrari deamenajarea terenului catre potentialii clienti, care este volumul de lucrari ce se va 
efectua, care este ponderea fiecarei lucrari in functie de tipul constructiei ; toate lucrarile enumerate de catre solicitant necesita si alte utilaje pentru lucrarile de pregatire a 
terenului – buldozer, autobasculanta, etc.- nu s-a explicitat pretul stabilit de 2,5 euro/mc de pamant – reesind un pret de 11.100 euro/lucrare, astfel nu s-a stabilit pretul 
unitar pentru fiecare operatiune in parte, cu atat mai mult cu cat societatea nu dispune de toate utilajele necesare desfasurarii in totalitate a lucrarii- prognoza cheltuielilor nu 
este corelata cu datele prezentate in memoriuljustificativ – inchiriere alte utilaje ce lipsesc din patrimoniu, chirie teren. Pct. 6 - Pentru punctul 6, verificarea s-a efectuat in 
conformitate cu Manualul de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare – versiunea 07. Solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin 
si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii, deoarece :- pentru dovedirea capacitatii si sursei de finantare solicitantul a prezentat unextras de cont emis 
de B.R.D. Groupe Societe Generale in data 10.09.2012, prin care se mentioneaza faptul ca solicitantul detine in cont suma de 300.153,20 lei din care 300.000 lei reprezinta 
contravaloarea avansului platit de S.C. PETRO CONSIND S.R.L. in baza contractului nr. 274/03.09.2012, suma de bani ce a fost restituita in data de 17.09.2012 ; obiectul 
acestui contract de prestari servicii este incert, respectiv in anexa acestuia sunt enumerate doar utilajele pe care solicitantul propune sa le achizitioneze prin proiect, dar fara 
a fi prezentate elocvent serviciile pe care urmeaza sa le presteze, de unde se trage concluzia ca acest contract a fost intocmit strict pentru acordarea unui avans care in fapt 
sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare ale proiectului, inainte de depunerea Cererii de Finantare ; pentru dovedirea sursei de finantare aceeasi firma S.C. 
PETRO CONSIND S.R.L. a acordat un avans si altor trei solicitanti pentru inca trei proiecte ce au fost depuse in aceeasi sesiune, respectiv S.C. EUROGLOBAL 
COMPACT S.R.L., S.C. CRIS ACTIV TIM S.R.L. si S.C. DINAMIC UTIL STAR S.R.L., cu acelasi cod de activitate ce urmeaza a fi finantat prin proiect - 4312 – lucrari de 
pregatire a terenului, care au acelasi amplasament, respectiv pentru parcarea utilajelor in constructii, toti cei patru solicitanti au incheiat contracte de inchiriere cu aceeasi 
societate S.C. MECAN CONSTRUCT S.A. pentru cate un teren in suprafata de 70 mp. ce este situat in incinta balastierei Viperesti, sat Viperesti, comuna Viperesti ;- prin 
implementarea proiectelor, in fapt, cei patru solicitanti isi vor completanecesarul de utilaje pentru efectuarea lucrarilor de pregatire a terenului, respectiv S.C. CRIS ACTIV 
TIM S.R.L. – excavator pe pneuri, S.C. EUROGLOBAL COMPACT S.R.L. si S.C. ACTUAL PROUNIVERSAL S.R.L. - incarcator frontal de 3,6 mc si S.C. DINAMIC UTIL 
STAR S.R.L. – autogreder ;- in viitor societatile ar putea functiona ca un tot unitar – cele patru societati ausediul la aceeasi adresa si efectueaza aceleasi lucrari de 
constructii ; mai mult transferul de numerar, declarat bancii ca fiind o plata in avans conform contractelor mentionate anterior, denota existenta unei relatii comerciale intre 
societati, una dintre ele prestand in beneficiul celeilalte un serviciu platit ; s-au incheiat contracte de prestari servicii in aceeasi perioada, respectiv S.C. CRIS ACTIV TIM 
S.R.L., S.C. DINAMIC UTIL STAR S.R.L. si S.C. PROUNIVERSAL S.R.L., in aceeasi zi, cu numere consecutive 272, 273 si 274/03.09.2012, iar S.C. EUROGLOBAL 
COMPACT S.R.L. – 278/07.09.0212 ; la data incheierii contractelor de prestari servicii, utilajele enumerate in anexa contractelor nu exista in patrimoniul societatilor ;- 
firmele solicitante au fost create in aceeasi perioada, respectiv S.C. CRISACTIV TIM S.R.L. – 03.08.2012, S.C. EUROGLOBAL COMPACT S.R.L., S.C. DINAMIC UTIL 
STAR S.R.L. si S.C. ACTUAL PROUNIVERSAL S.R.L. – 02.08.2012, figureaza cu sediul social la aceeasi adresa – loc. Cislau, Calea Mihai Viteazul nr. 304 (cate un birou 
pentru fiecare solicitant), iar locurile de parcare a utilajelor sunt invecinate- cele patru firme solicitante sunt vecine intre ele, functioneaza pe parcele deteren ce au fost 
inchiriate de la aceeasi societate prin intermediul unor contracte ce au fost inregistrate de acelasi notar public, in aceeasi zi, cu numere de inregistrare consecutive 880, 
881, 882 si 883/22.08.2012 - cei patru solicitanti au apelat la aceeasi firma de consultanta si au obtinut oferte de la aceeasi furnizori de utilaje pentru constructii- desi 
societatile sunt detinute de persoane diferite s-au identificat mai multelegaturi intre acestea – Dobrica Florineta Viorica, reprezentant la S.C. DINAMIC UTIL STAR S.R.L. si 
Dobrica Veronica, reprezentant legal la S.C. ACTUAL PROUNIVERSAL S.R.L. au calitatea de asociat in firma S.C. MECAN CONSTRUCT S.A.- s-a creat un avantaj 
nejustificat atat societatii S.C. MECAN CONSTRUCT S.A. care detine balastiera Viperesti cat si S.C. PETRO CONSIND S.R.L. care au aceleasi domenii de activitati - 
toate elementele mentionate mai sus sunt indicii care arata ca a avut loc ofractionare artificiala a investitiei, cu scopul de a se obtine o suma mai mare decat cuantumul 
maxim de 200.000 euro al ajutorului public si de a se implementa mai multe proiecte concomitent. Evaluarea s-a efectuat in conformitate cu specificatiile din Ghidul 
Solicitantului – Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”, versiunea 06 din iulie 2012 si Manualul de procedura pentru evaluare si selectare – 
Fisa de verificare a eligibilitatii E 3.1, vers. 06 si 07.In urma evaluarii proiectul este declarat neeligibil deoarece nu sunt indeplinite urmatoarele criterii :EG2 – Solicitantul nu 
demonstreaza viabilitatea investitiei conditie minima obligatorie pentru acordarea sprijinului :Solicitantul a utilizat date nesustenabile la calcul indicatorilor economic

486 312 M 01 12 2 10 00003 2012 9 14 „ACHIZITII DE UTILAJE LA SC 
DINAMIC UTIL STAR SRL”

SC DINAMIC UTIL 
STAR SRL BUZAU

Comuna/Oras 
VIPERESTI Sat 

VIPERESTI
- - - - - - - - - - 379.742 0 199.364 0 180.378 71.307.032

Bugetul indicativ a fost intocmit gresit de solicitant prin completarea bugetului cu grad de finantare de 70% cat si a celui cu 85% rezultand o valore dublata in bugetul 
indicativ totalizator. Din contractul prezentat la informatii suplimentare, Obligatiile prestatorului rezulta ca SC Dinamic Util SRL pune la dispozitia beneficiarului contractului 
de prestari servicii SC Petro Consind SRL utilaje si echipamente, rezultand ca solicitantul SC Dinamic Util star SRL nu presteaza servicii de pregatire a terenului, ci va pun
la dispozitia SC Petro Consind SRL utilajele achizitionate prin proiect, pe o perioada de 10 ani.Pct 6- Pentru dovedirea cofinantarii solicitantului a prezentat un extras de 
cont emis de BRD in data de 10.09. 2012, conform caruia SC Dinamic Util Star SRL detine suma de 420.153,17 lei din care 420.000 lei reprezinta contravaloare avans 
platit de SC Petro Consind SRL in baza contractului 273/03.09.2013.Din extrasul de cont prezentat la solicitarea de informatii suplimentare se constata ca avansul a fost 
restituit catre SC Petro Consind SRL in data de 17.09.2013. In urma verificarii s-a constatat ca la aceeasi adresa (Judetul: BUZAU Comuna CISLAU Strada Calea Mihai 
Viteazu Nr. 304 Cod Postal 127185) au sediu social 4 societati care au depus proiecte pe Masura 312 sesiunea 01/12 si anume : -SC DINAMIC UTIL STAR SRL- SC 
ACTUAL PROUNIVERSAL SRL- SC CRIS ACTIV TIM SRL -SC EUROGLOBAL COMPACT SRL. Acesti solicitanti au deasemenea si acelasi amplasament al proiectelor 
depuse (Judet BUZAU Comuna VIPERESTI Sat VIPERESTI) iar activitatea desfasurata apartine aceluiasi cod CAEN 4312. Pentru dovedirea cofinantarii si acesti solicitan
au atasat extras de cont din care se constata ca au primit banii de la SC PETRO CONSIND SRL ca avans contract.Utilajele pe care cei trei solicitanti urmeaza sa le 
achizitioneze sunt: SC ACTUAL PROUNIVERSAL SRL- incarcator frontal, placa compactoare, generator current, turn lumini.SC CRIS ACTIV TIM SRL– Excavator, tun 
lumini, generator, mai compactorSC EUROGLOBAL COMPACT SRL- incarcator frontal, placa compactoare, generator curent, tun lumini.Avand in vedere ca :-Dovada 
cofinantarii prezentata in cererea de finantare nu este reala, suma primita in data de 10.09.2012 a fost restituita in data de 17.09.2012, iar aceasta valoare reprezinta avans 
pentru un contract ce nu poate si onorat deoarece solicitantul nu detinea la depunerea cererii de finantare utilajele mentionate in contract. -SC PETRO CONSIND SRL a 
acordat avans catre inca alte trei societati care au depus proiecte.-Cele 4 firme au prezentat documente pentru gararea utilajelor de la SC MECANO CONSTRUCT SRL 
pentru loturi alaturate in incinta balastierei Viperesti .-Utilajele propuse de cele 4 societati pot forma un flux tehnologic unitar. se considera ca solicitantul a creat conditii 
artificiale.

487 312 M 01 12 2 10 00004 2012 9 14 “ACHIZITII DE UTILAJE LA 
S.C. CRIS ACTIV TIM S.R.L.” 

SC CRIS ACTIV 
TIM SRL BUZAU

Comuna/Oras 
VIPERESTI Sat 

VIPERESTI
- - - - - - - - - - 160.171 0 99.306 0 60.865 71.406.338

EG2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei Solicitantul a utilizat date nesustenabile la calcul indicatorilor economico-financiari, respectiv folosirea unor 
tarife nejustificate, lucrari de pregatire a terenului nerealiste, dependenta executiei lucrarilor – firma solicitanta este dependenta in desfasurarea activitatii ce face obiectul 
activitatii pentru care se solicita ajutorul nerambursabil, neconcordante dintre cheltuielile propuse in memoriul justificativ in raport cu nevoile reale ale investitiei. Solicitantul 
nu demonstreaza viabilitatea investitiei, conditie minima obligatorie pentru acordarea sprijinului, deoarece :- solicitantul a utilizat date nesustenabile la calcul indicatorilor 
economico-financiari, respectiv prin folosirea unor tarife nejustificate, lucrari de pregatire a terenului nerealiste, dependenta executiei lucrarilor – firma solicitanta este 
dependenta in desfasurarea activitatii ce face obiectul activitatii pentru care se solicita ajutorul nerambursabil, neconcordante dintre cheltuielile propuse in memoriul 
justificativ in raport cu nevoile reale ale investitiei ;- nu s-a prezentat concret modul in care solicitantul va executa lucrari deamenajarea terenului catre potentialii clienti, care 
este volumul de lucrari ce se va efectua, care este ponderea fiecarei lucrari in functie de tipul constructiei ; toate lucrarile enumerate de catre solicitant necesita si alte utilaje 
pentru lucrarile de pregatire a terenului – buldozer, autobasculanta, etc.- nu s-a explicitat pretul stabilit de 6,5 euro/mc pentru lucrari de pregatire aterenului – lucrari de 
terasamente se refera la operatiuni legate de excavatii si acoperiri cu pamant, astfel nu s-a stabilit pretul unitar pentru fiecare operatiune in parte, cu atat mai mult cu cat 
societatea nu dispune de toate utilajele necesare desfasurarii in totalitate a lucrarii- prognoza cheltuielilor nu este corelata cu datele prezentate in memoriul justificativ – 
inchiriere alte utilaje ce lipsesc din patrimoniu, chirie teren Pct. 3.1 – Buget indicativIn cadrul bugetului indicativ s-au diminuat cheltuielile eligibile cu 8.814 euro – turnul de 
lumini portabil si generatorul de curent din subcap. 4.4 (utilaje si echipamente fara montaj) in valoare de 3.864 euro si plata serviciilor de consultanta in valoare de 4.950 
euro s-au trecut in categoria cheltuielilor neeligibile :- prestarea serviciilor descrise nu implica utilizarea unui sistem de iluminat portabil ; asigurarea cu energie electrica - 
iluminarea punctului de lucru -, implicit aceste costuri sunt prevazute in subcapitolul 5.1 - organizare de santier, parte componenta a devizului general a oricarei investitii, 
astfel se diminuiaza cu 3.864 euro din valoarea eligibila a subcap. 4.4 – utilaje si echipamente fara montaj - avand in vedere simplitatea proiectului depus de solicitant in 
sensul intocmirii de documente necesare in relatia cu APDRP, precum si obligatiile prestatorului serviciilor de consultanta in raport cu implementarea proiectului, nu se 
justifica numarul mare de ore prevazute pentru intocmirea memoriului justificativ si nu in ultimul rand al gradului de repetabilitate al proiectului (4 proiecte similare) se 
diminuiaza cu 4.950 euro plata serviciilor de consultanta (1.750 euro pentru intocmire Cerere de Finantare si 3.200 euro pentru managementul investitiei) din valoarea 
eligibila a subcap. 3.5 Solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. Evaluarea s-a 
efectuat in conformitate cu specificatiile din Ghidul Solicitantului – Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”, versiunea 06 din iulie 2012 si 
Manualul de procedura pentru evaluare si selectare – Fisa de verificare a eligibilitatii E 3.1, vers. 06 si 07.In urma evaluarii proiectul este declarat neeligibil deoarece nu sunt 
indeplinite urmatoarele criterii :EG2 – Solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei, conditie minima obligatorie pentru acordarea sprijinului :Solicitantul a utilizat date 
nesustenabile la calcul indicatorilor economico-financiari, respectiv prin folosirea unor tarife nejustificate, lucrari de pregatire a terenului nerealiste, dependenta executiei 
lucrarilor – firma solicitanta este dependenta de subcontractarea altor utilaje ce completeaza specificul lucrarilor ce fac obiectul activitatii pentru care se solicita ajutorul 
nerambursabil, neconcordante dintre cheltuielile propuse in memoriul justificativ in raport cu nevoile reale ale investitiei :- nu s-a prezentat concret modul in care solicitantul 
va executa lucrari deamenajarea terenului catre potentialii clienti, care este volumul de lucrari ce se va efectua, care este ponderea fiecarei lucrari in functie de tipul 
constructiei ; toate lucrarile enumerate de catre solicitant necesita si alte utilaje pentru lucrarile de pregatire a terenului – buldozer, autobasculanta, etc.- nu s-a explicitat 
pretul stabilit de 6,5 euro/mc pentru lucrari de pregatire aterenului – lucrari de terasamente se refera la operatiuni legate de excavatii si acoperiri cu pamant, astfel nu s-a 
stabilit pretul unitar pentru fiecare operatiune in parte, cu atat mai mult cu cat societatea nu dispune de toate utilajele necesare desfasurarii in totalitate a lucrarii- prognoza 
cheltuielilor nu este corelata cu datele prezentate in memoriuljustificativ – inchiriere alte utilaje ce lipsesc din patrimoniu, chirie terenPct. 6 - Pentru punctul 6, verificarea s-a 
efectuat in conformitate cu Manualul de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare – versiunea 07. Solicitantul a creat conditii artificiale pentru a 
beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii, deoarece :- pentru dovedirea capacitatii si sursei de finantare solicitantul a prezentat 
unextras de cont emis de B.R.D. Groupe Societe Generale in data 10.09.2012, prin care se mentioneaza faptul ca solicitantul detine in cont suma de 293.153,17 lei din 
care 293.000 lei reprezinta contravaloarea avansului platit de S.C. PETRO CONSIND S.R.L. in baza contractului nr. 272/03.09.2012, suma de bani ce a fost restituita in 
data de 17.09.2012 ; obiectul acestui contract de prestari servicii este incert, respectiv in anexa acestuia sunt enumerate doar utilajele pe care solicitantul propune sa le 
achizitioneze prin proiect, dar fara a fi prezentate elocvent serviciile pe care urmeaza sa le presteze, de unde se trage concluzia ca acest contract a fost intocmit strict pen
acordarea unui avans care in fapt sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare ale proiectului, inainte de depunerea Cererii de Finantare ; pentru dovedirea sursei de 
finantare aceeasi firma S C PETRO CONSIND S R L a acordat un avans si altor trei solicitanti pentru inca trei proiecte ce au fost depuse in aceeasi sesiune respec
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488 312 M 01 12 2 10 00005 2012 9 14
„ACHIZITII DE UTILAJE LA SC 

EUROGLOBAL COMPACT 
SRL”

SC 
EUROGLOBAL 
COMPACT SRL

BUZAU
Comuna/Oras 

VIPERESTI Sat 
VIPERESTI

- - - - - - - - - - 161.653 0 98.608 0 63.045 71.504.946

EG2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei Solicitantul a utilizat date nesustenabile la calcul indicatorilor economico-financiari, respectiv folosirea unor 
tarife nejustificate, lucrari de pregatire a terenului nerealiste, dependenta executiei lucrarilor – firma solicitanta este dependenta in desfasurarea activitatii ce face obiectul 
activitatii pentru care se solicita ajutorul nerambursabil, neconcordante dintre cheltuielile propuse in memoriul justificativ in raport cu nevoile reale ale investitiei. Solicitantul 
nu demonstreaza viabilitatea investitiei, conditie minima obligatorie pentru acordarea sprijinului Pct. 3.1 – Buget indicativIn cadrul bugetului indicativ s-au diminuat 
cheltuielile eligibile cu 8.814 euro – turnul de lumini portabil si generatorul de curent din subcap. 4.4 (utilaje si echipamente fara montaj) in valoare de 3.864 euro si plata 
serviciilor de consultanta in valoare de 4.950 euro s-au trecut in categoria cheltuielilor neeligibile :- prestarea serviciilor descrise nu implica utilizarea unui sistem de iluminat 
portabil ; asigurarea cu energie electrica - iluminarea punctului de lucru -, implicit aceste costuri sunt prevazute in subcapitolul 5.1 - organizare de santier, parte componen
a devizului general a oricarei investitii, astfel se diminuiaza cu 3.864 euro din valoarea eligibila a subcap. 4.4 – utilaje si echipamente fara montaj - avand in vedere 
simplitatea proiectului depus de solicitant in sensul intocmirii de documente necesare in relatia cu APDRP, precum si obligatiile prestatorului serviciilor de consultanta in 
raport cu implementarea proiectului, nu se justifica numarul mare de ore prevazute pentru intocmirea memoriului justificativ si nu in ultimul rand al gradului de repetabilitate 
al proiectului (4 proiecte similare) se diminuiaza cu 4.950 euro plata serviciilor de consultanta (1.750 euro pentru intocmire Cerere de Finantare si 3.200 euro pentru 
managementul investitiei) din valoarea eligibila a subcap. 3.5 Pct. 6 - Solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor masurii. Evaluarea s-a efectuat in conformitate cu specificatiile din Ghidul Solicitantului – Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-
intreprinderi”, versiunea 06 din iulie 2012 si Manualul de procedura pentru evaluare si selectare – Fisa de verificare a eligibilitatii E 3.1, vers. 06 si 07.In urma evaluarii 
proiectul este declarat neeligibil deoarece nu sunt indeplinite urmatoarele criterii :EG2 – Solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei, conditie minima obligatorie 
pentru acordarea sprijinului :Solicitantul a utilizat date nesustenabile la calcul indicatorilor economico-financiari, respectiv prin folosirea unor tarife nejustificate, lucrari de 
pregatire a terenului nerealiste, dependenta executiei lucrarilor – firma solicitanta este dependenta de subcontractarea altor utilaje ce completeaza specificul lucrarilor ce fac 
obiectul activitatii pentru care se solicita ajutorul nerambursabil, neconcordante dintre cheltuielile propuse in memoriul justificativ in raport cu nevoile reale ale investitiei :- 
s-a prezentat concret modul in care solicitantul va executa lucrari deamenajarea terenului catre potentialii clienti, care este volumul de lucrari ce se va efectua, care este 
ponderea fiecarei lucrari in functie de tipul constructiei ; toate lucrarile enumerate de catre solicitant necesita si alte utilaje pentru lucrarile de pregatire a terenului – 
excavator, buldozer, autobasculanta, etc. ;- nu s-a explicitat pretul stabilit de 1,7 euro/mc pentru lucrari de pregatire aterenului – lucrari de terasamente se refera la 
operatiuni legate de excavatii si acoperiri cu pamant, astfel nu s-a stabilit pretul unitar pentru fiecare operatiune in parte, cu atat mai mult cu cat societatea nu dispune de 
toate utilajele necesare desfasurarii in totalitate a lucrarii ;- prognoza cheltuielilor nu este corelata cu datele prezentate in memoriuljustificativ – inchiriere alte utilaje ce 
lipsesc din patrimoniu, chirie teren.Pct. 6 - Pentru punctul 6, verificarea s-a efectuat in conformitate cu Manualul de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de 
finantare – versiunea 07. Solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii, deoarece :- 
pentru dovedirea capacitatii si sursei de finantare solicitantul a prezentat unextras de cont emis de B.R.D. Groupe Societe Generale in data 10.09.2012, prin care se 
mentioneaza faptul ca solicitantul detine in cont suma de 302.153,17 lei din care 302.000 lei reprezinta contravaloarea avansului platit de S.C. PETRO CONSIND S.R.L. in 
baza contractului nr. 278/07.09.2012, suma de bani ce a fost restituita in data de 17.09.2012 ; obiectul acestui contract de prestari servicii este incert, respectiv in anexa 
acestuia sunt enumerate doar utilajele pe care solicitantul propune sa le achizitioneze prin proiect, dar fara a fi prezentate elocvent serviciile pe care urmeaza sa le presteze, 
de unde se trage concluzia ca acest contract a fost intocmit strict pentru acordarea unui avans care in fapt sa dovedeasca capacitatea si sursele de cofinantare ale 
proiectului, inainte de depunerea Cererii de Finantare ; pentru dovedirea sursei de finantare aceeasi firma S.C. PETRO CONSIND S.R.L. a acordat un avans si altor trei 
solicitanti pentru inca trei proiecte ce au fost depuse in aceeasi sesiune, respectiv S.C. EUROGLOBAL COMPACT S.R.L., S.C. ACTUAL PROUNIVERSAL S.R.L. si S.C. 
DINAMIC UTIL STAR S.R.L., cu acelasi cod de activitate ce urmeaza a fi finantat prin proiect - 4312 – lucrari de pregatire a terenului, care au acelasi amplasament, 
respectiv pentru parcarea utilajelor in constructii, toti cei patru solicitanti au incheiat contracte de inchiriere cu aceeasi societate S.C. MECAN CONSTRUCT S.A. pentru 
cate un teren in suprafata de 70 mp. ce este situat in incinta balastierei Viperesti, sat Viperesti, comuna Viperesti ;- prin implementarea proiectelor, in fapt, cei patru 
solicitanti isi vor completanecesarul de utilaje pentru efectuarea lucrarilor de pregatire a terenului, respectiv S.C. CRIS ACTIV TIM S.R.L. – excavator pe pneuri, S.C. 
EUROGLOBAL COMPACT S.R.L. si S.C. ACTUAL PROUNIVERSAL S.R.L. - incarcator frontal de 3,6 mc si S.C. DINAMIC UTIL STAR S.R.L. – autogreder ;- in viitor 
societatile ar putea functiona ca un tot unitar – cele patru societati ausediul la aceeasi adresa si efectueaza aceleasi lucrari de constructii ; mai mult transferul de numerar, 
declarat bancii ca fiind o plata in avans conform contractelor mentionate anterior denota existenta unei relatii comerciale intre societati una dintre ele prestand in benefic

489 312 C 01 12 2 10 00006 2012 9 18

"ACHIZITIE INSTALATIE DE 
PREPARAT MIXTURI 

ASFALTICE IN COMUNA 
PODGORIA, JUDETUL 

BUZAU"

SC BOGMAD 
AMENAJARI SRL BUZAU

Comuna/Oras 
PODGORIA Sat 

PODGORIA
- - - - - - - - - - 235.090 5.090 199.826 0 35.264 71.704.772

La criteriul de eligibilitate EG1 s-a bifat nu deoarece in urma solicitarii de informatii suplimentare pentru dovedirea drumului de acces la amplasamentul investitiei, 
solicitantul a depus un alt plan de situatie – plan de amplasament si delimitare a corpului de proprietate care este total diferit de cel prezentat in cererea de finantare atat ca 
orientare cardinala cat si ca vecinatati: ex. in planul de situatie initial, la sud solicitantul se invecineaza cu Mihai Smaranda pe o distanta de 34.12 m iar in noul plan de 
amplasament la sud se invecineaza cu DC 120 Podgoria (in acest sens solicitantul a depus si o adresa eliberata de Primaria Podgoria in care este mentionat acesul direc
DC 120 Podgoria). Mentionam ca solicitantul a declarat ca planul de situatie prezentat in cererea de finantare era intocmit in mod eronat iar cel prezentat in urma solicitarii 
informatiilor suplimentare este corect, dar nu a prezentat documente justificative in acest sens. De asemenea, se poate constata ca in ambele planuri de situatii (schite), 
desi apare ca beneficiar SC BOGMAD AMENAJARI SRL, acestea au fost facute pentru proprietar :,,Most. Def. Raduta Nicolae prin Raduta Gheorghe’’.Cele 2 planuri de 
situatie (total diferite) au aceleasi date de inregistrare la Oficiul de Cadastru si Geodezie si Cartografie si anume: 16006/27.11.2002 (se intelege faptul ca cele doua 
documente existau la momentul intocmirii dosarului cererii de finantare). Avand in vedere faptul ca rectificarea s-a facut in urma solicitarii de informatii suplimentare, nu se 
face dovada documentar legala de inregistrare a rectificarii acestui amplasament la Oficiul de Cadastru si Geodezie si Cartografie.Intrucat, conform act de proprietate, 
respectiv contract de vanzare autentificat cu nr. 692/20.06.2012, amplasamentul investitiei nu dispune de drum de acces, avand ca vecinatati doar personae fizice, planul 
de situatie prezentat nu corespunde cu actul care dovedeste dreptul de proprietate, conform exemplului de mai sus. In acest sens, consideram ca nu se poate face dovada 
accesului la drumul DC 120 Podgoria, intrucat datele si documentele prezentate sunt neconcludente si contradictorii. La criteriul de eligibilitate EG2 s-a bifat nu deoarece 
bugetul indicativ nu a fost intocmit corect din urmatoarele considerente: - solicitantul a reincadrat suma de 3.000 euro de la cap. 4.1 - neeligibil pe cap. 4.1- eligibil, cost 
care nu poate fi incadrat pe eligibil intrucat a fost prevazut initial ca si cost neeligibil in cererea de finantare; - Intrucat s-au solicitat sa se prevada costuri cu bazinul 
vidanjabil (neprevazute initial), solicitantul a inregistrat in coloana cheltuielilor eligibile inca 2.090 euro, cost care trebuia incadrat ca neeligibil nefiind prevazut initial in 
cererea de finantare; - Desi solicitantul si-a prevazut achizitionarea panourilor solare pentru asigurarea apei calde menajere care va fi folosita la ,, dusuri pentru personalul 
deservent al statiei de preparat asfalt ‘’ care vor fi amplasate la sediul social al societatii solicitantul a depus un contract de comodat incheiat in data de 03.01.2011, 
neinregistrat la Oficiul Registrului Comertului. Din Procesul verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansambluri de bunuri nr. 1875/08.04.2003, care a stat la 
baza incheierii contractului de comodat pentru sediul social al solicitantului, rezulta ca exista o cladire in suprafata de 28.75 mp, compusa din 1 camera. Astfel se trage 
concluzia ca nu exista grup sanitar aferent acestei cladiri, implicit nu exista spatii pentru dusuri si nici nu au fost prevazute ca a se realiza prin proiect (cheltuieli neeligibile
Valoarea montajului aferent statiei de mixturi asfaltice (500 euro reprezentand costul cu inchirierea macaralei si a personalului necesar) a fost inregistrata pe coloana 
cheltuielilor neeligibile. Avand in vedere ca ofertantul asigura inclusa in pret asistenta tehnica in vederea montajului, conform oferta prezentata, costurile privind montajul 
aferent montarii statiei de 1.000 euro pe coloana cheltuielilor eligibile, nu au fost justificate documentar. - Sa raspuns solicitarilor de informatii suplimentare in sensul 
prezentarii unui contract de inchiriere pentru incarcatorul frontal necesar fluxului tehnologic si care deserveste activitatea de incarcarea a agregatelor in buncarele 
predozatoare. Se face mentiunea ca fluxul tehnologic nu a fost completat initial in studiul de fezabilitate cu incarcatorul frontal. Nu au fost evidentiate costuri cu inchirierea 
acestui echipament (200 lei/luna) in anexele B. - S-a prezentat cap. 3.6 cu prezentarea utilitatilor aferente investitiei. In vederea asigurarii utilitatilor necesare, nu s-a detaliat 
alimentarea cu apa necesara desfasurarii activitatii in sensul ca nu a fost prezentat planul de situatie privind amplasarea utilitatilor si nu s-au evidentiat costuri cu 
bransamentul la reteaua de apa. De asemenea, nu s-au evidentiat costuri aferente racordarii la energia electrica. Conform studiului de fezabilitate, “Bransamentul electric se 
va realiza din linia de medie tensiune 20 kV pana Ia postul propriu de transformare amplasat in incinta imobilului in partea sudica Lungime bransament de Ia L.E.A. pana Ia 
post de transformare este 60 m.” In urma solicitarii de informatii suplimentare, solicitantul mentioneaza ca „Bransarea se va face in reteaua nationala de electricitate aflata in 
poarta societatii.” In acest sens, trebuiau evidentiate costuri (neeligibile) cu racordarea la utilitatile (apa si energie) necesare desfasurarii activitatii. - S-au prezentat factura 
fiscala de executare silita si Procesul verbal de licitatie pentru bunuri imobile care a stat la la baza intocmirii contractului de comodat pentru sediu social. Nu s-a prezentat 
un plan de amplasament din care sa se inteleaga care este amplasamentul terenului aferent sediului social fata de amplasamentul investitiei. Facem mentiunea ca atat in 
Procesul verbal de licitatie cat si in Procesul verbal de adjudecare nu sunt mentionate date cu privire la adresa imobilului: ”sat Podgoria, com. Podgoria, nr. 10bis”, ci doar 
existenta unei camere de 28,75 mp si a terenului aferent de 1.800 mp, care fac obiectul contractului de comodat prezentat. De mentionat este faptul ca daca primul contra
de comodat nr. 73807/28.12.2010 a fost inregistrat la Oficiul Registrului Comertului in vederea dovedirii dreptului de folosinta a sediului social, cel de-al doilea contract de 
comodat a fost incheiat la data de 03.01.2011, anterior eliberarii certificatului constatator, fara a fi inregistrat la Oficiul Registrului Comertului. Consideram ca bugetul 
indicativ si devizele pe obiect nu au fost intocmite corect iar in acest sens intrucat valoarea investitiei nu este corect completata nu poate fi luata in calcul pentru verificare
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490 312 M 01 12 2 10 00008 2012 9 21

LINIE DE UTILAJE PENTRU 
PELETI SI MESTESUGARIT IN 

LEMN, COMUNA BECENI, 
JUDETUL BUZAU

S.C. YOHO 
PELLETS S.R.L. BUZAU

Comuna/Oras 
BECENI Sat GURA 

DIMIENII
- - - - - - - - - - 235.621 0 200.000 0 35.621 71.904.772

Solicitantul isi propune achizitionarea unei linii de utilaje pentru instituirea a doua activitati economice, respectiv fabricarea de peleti din deseuri lemnoase si rumegus si 
realizare obiecte mestesugaresti din lemn. In scopul derularii acestor activitati, solicitantul a incheiat un contract de locatiune pentru o durata de 120/122 luni 
(neconcordanta in cadrul contractului) prin care detine in folosinta o hala productie in suprafata de 1.364,69 mp si o platforma betonata exterioara halei de 400 mp. In 
conformitate cu specificatiile din studiul de fezabilitate (pag. 63), plansa P1 si constatarile din teren, in constructia existenta solicitantul propune amenajarea halei de 
productie, fapt pentru care se vor executa compartimentari pentru realizarea de noi functiuni – vestiar, grup sanitar, spatiu depozitare produs finit si atelier mestesugaresc 
traditional. La Cererea de Finantare s-a anexat un raport de evaluare ce nu corespunde cerintei deoarece acesta este intocmit de catre un evaluator ANEVAR si nu de un 
expert de specialitate atestat MLPAT. In conformitate cu fotografiile facute la efectuarea vizitei pe teren, s-au constatat numeroase degradari la pereti, pardoseli si acoperis 
cu infiltratii abundente de apa in toate elementele constructive ale cladirii si in consecinta este necesar sa se execute lucrari de reabilitare si reparatii ale constructiei, lucrari 
care nu sunt prevazute nici macar pe neeligibil desi sunt indispensabile pentru desfasurarea activitatii. De asemenea, pentru functionarea constructiei existente este necesar 
sa se execute racordarea la retelele exterioare de utilitati (energie electrica, apa si canalizare) inclusiv executia tuturor instalatiilor interioare. Conform rezultatului efectuarii 
vizitei pe teren, amplasamentul nu este racordat la retelele edilitare publice, dar in zona exista posibilitatea racordarii la retelele de electricitate si apa, conform adreselor 
emise de SDEE Buzau si Primaria comunei Beceni ce au fost atasate la Cererea de Finantare. In acest sens, trebuiau prevazute costuri cu reabilitarea cladirii si realizarea 
instalatiilor pentru funtionalitatea cladirii.Conform Ghidului Solicitantului, Capitolul 4 - INFORMAŢII UTILE PENTRU ACCESAREA FONDURILOR NERAMBURSABILE, la 
pct. 4.1 - Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare se mentioneaza „În cazul în care solicitantul realizeaza în regie proprie constructiile în care va amplasa 
utilajele achizitionate prin investitia FEADR, cheltuielile cu realizarea constructiei vor fi trecute in coloana „neeligibile”, va prezenta certificatul de urbanism si va întocmi 
Studiu de Fezabilitate.” Intrucat conform fotografiilor efectuate la vizita pe teren se poate constata necesitatea reabilitarii cladirii, solicitantul trebuia sa prevada costuri pentru 
realizarea acestor lucrari de constructii si conform mentiunilor din ghid, sa faca dovada daca aceste lucrari de reabilitare se supun sau nu autorizarii. Facem mentiunea ca, 
solicitantul a anexat Adeverintele nr. 3922/12.09.2012 si 3754/21.09.2012 emise de Primaria comunei Beceni (pag. 231 si 233) in care se mentioneaza ca activitatea 
prevazuta de solicitant se incadreaza in prevederile PUG si faptul ca trecerea la activitatea de fabricare peleti din deseuri lemnoase si atelier de mestesugarit nu necesita 
eliberarea unui certificat de urbanism intructa destinatia cladirii ramane industriala. Consideram ca mentiunile din adeverinte nu corespund cerintei proiectului ce face 
obiectul prezentei Cereri de Finantare, deoarece investitia propusa necesita autorizarea executarii lucrarilor de constructii, implicit a emiterii unui certificat de urbanism ; in 
conformitate cu specificatiile din art. 3, alin. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare, 
autorizatia de construire se elibereaza pentru „repararea constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora. In constructia existenta nu sunt instalatii 
electrice, instalatii sanitare si apa. Adeverinta nr. 3754/21.09.2012 eliberata de Primaria comunei Beceni este un document emis eronat deoarece prin aceasta se face 
precizarea incorecta ca “trecerea la activitatea de fabricare de peleti din deseuri lemnoase si atelier de mestesugarit in lemn, propuse ca folosinta pentru hala industriala – 
cladire C8, la adresa sat Gura Dimienii, comuna Beceni, DJ 203K nr. 282, jud. Buzau, nu necesita eliberarea unui certificat de urbanism, tinand cont de faptul ca destinatia 
cladirii a fost si ramane de constructie industriala” ; in acest context se face precizarea ca in conformitate cu Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de 
constructii, administratia publica locala emite autorizatie de construire pe baza careia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, 
proiectarea, executarea si functionarea constructiilor ; caracterul industrial al constructiei existente este foarte larg si cuprinde un aspect variat de domenii de activitate ce 
implica particularitati distincte, iar la amplasamentul existent propus este necesar sa se realizeze lucrari de constructii-montaj pentru realizarea functiunilor propuse - 
compartimentari interioare pentru realizare grup sanitar, vestiar, spatiu de depozitare produs finit, atelier mestesug traditional si realizarea unui gol de acces din exterior in 
spatiul de productie propriu-zis (referitor la aceasta ultima mentiune este necesara intocmirea unei expertize tehnice de specialitate avand in vedere ca se intervine asupra 
structurii constructiei). Se face mentiunea ca acest document nu este considerat conform legislatiei deoarece, in Legea 50, art 45 (1) „(...) structuri de specialitate pentru 
indeplinirea atributiilor aflate in responsabilitatea arhitectului – sef (...) cu atributii in domeniul urbanismului, amenajarii teritoriului si autorizarii executarii lucrarilor de 
constructii (...)” si (3) „structurile de specialitate (...) acorda asistenta de specialitate, analizeaza si avizeaza documentatiile depuse pentru certificatele de urbanism si 
autorizatiile de construire”. In acest sens, in urma depunerii unei documentatii la Primaria Beceni, solicitantul trebuia sa primeasca o adeverinta in care sa se specifice daca 
lucrarile de reparatie si reabilitare se pot executa si fara autorizatie de constructie; adresa eliberata de Primarie ar fi trebuit sa contina si semnaturile secretarului si ale 
arhitectului sef sau de catre persoana cu responsabilitate in domeniul amenajarii teritoriului si urbanismului din aparatul propriu al autoritatii administratiei publice emitente 
(cum apar si pe formularul certificatului de urbanism si al autorizatiei de constructie) Conform specificatiilor de mai sus si a detaliilor tehnice destul de vagi nu se poa

491 312 M 01 12 2 10 00010 2012 9 24
« DOTARE CENTRU 
STOMATOLOGIC DE 

EXCELENTA »

SC SWISS DENT 
TECH SRL BUZAU Comuna/Oras TISAU 

Sat GRAJDANA - - - - - - - - - - 285.700 0 199.990 0 85.710 72.104.762

La punctul 1.1 s-a bifat “nu” deoarece in urma verificarilor in RECOM solicitantul este legat de alta societate, dupa cum urmeaza: - SC SWISS DENT TECH SRL are ca 
asociat unic cu cota de participare de 100% pe d-nul Constantinescu Mihai .- D-nul Constantinescu Mihai detine 50% cota de participare la SC Praxis Dent SRL (partener 
fata de solicitant), impreuna cu D-na Constantinescu Doina( mama solicitantului ) care detine 50% cota de participare la SC PRAXIS DENT SRL .- Asociatii firmelor 
respectiv administratorii firmei mai sus mentionate au gradul I de rudenie fiind membrii familiei.(mama –fiu )- Conform L 346 /2004 , 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 fiind actionari majoritari 
deoarece au cota egala de participare , ca urmare vor fi verificati ambii asociati . - Mentionam ca solicitantul SC Swiss Dent Tech SRL are codul CAEN principal 8623 – 
activitati de asistenta stomatologica , cod care este intalnit ca si cod CAEN principal la SC Praxis Dent SRL, deasemeni cele 2 firme au si codurile secundare in comun 
respectiv codul CAEN 3250 care figureaza ca si coduri secundare la ambele firme . - 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 Swiss Dent Tech SRL se considera legat de societatea unde cei 2 actionari detin peste 50% din cota de participare respectiv SC Praxis Dent SRL .- 
Conform Manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii, Fisa de verificare eligibilitate E3.1 – masura 312, , 
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. De asemeni in cazul masurii 312 , conform 
Legii 346 /2004 si a instructiunilor de completare a declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor, se va completa cu nr. salariati cumulat 
pentru cele 2 firme legate SC Praxis Dent SRL si SC Swiss Dent Tech SRL .(3 +0)=3 ., deoarece la nr de salariati este trecut 0 , rezulta faptul ca declaratia privind 
incadrarea IMM nu este completata corespunzator.In urma verificarii la ONRC se constata ca D-nul Constantinescu Mihai detine 50% cota de participare la SC Praxis Dent 
SRL (partener fata de solicitant), impreuna cu D-na Constantinescu Doina , in acest sens cele 2 firme Sc SWISS DENT TECH SRL si SC PRAXIS DENT SRL , 
considerandu-se legate . EG2 -a fost bifat „nu „ deorece solicitantul nu asigura fluxul necesar desfasurarii activitatii in concordanta cu codul CAEN pentru care solicita 
finatare .Prin echipamentele propuse a se achizitiona prin proiect nu se regasesc pe cheltuieli eligibile sau neeligibile achizitionarea echipamentelor care realizeaza 
sterilizarea instrumentarului si nici a instrumentarului necesar desfasurarii consultantelor stomatologice ( truse consultatii ) . In urma solicitarii de informatii suplimentare , 
solicitantul precizeaza ca ( echipamentul care va realiza sterilizarea , precum si a instrumentarului necesar colsultatiilor stomatologice vor fi achizitionate din surse proprii . 
EG2 -a fost bifat „nu „ deorece solicitantul nu asigura fluxul necesar desfasurarii activitatii in concordanta cu codul CAEN pentru care solicita finatare .Prin echipamentele 
propuse a se achizitiona prin proiect nu se regasesc pe cheltuieli eligibile sau neeligibile achizitionarea echipamentelor care realizeaza sterilizarea instrumentarului si nici a 
instrumentarului necesar desfasurarii consultantelor stomatologice ( truse consultatii ) . In urma solicitarii de informatii suplimentare , solicitantul precizeaza ca ( 
echipamentul care va realiza sterilizarea , precum si a instrumentarului necesar colsultatiilor stomatologice vor fi achizitionate din surse proprii . La punctul 1.1 s-a bifat “nu” 
deoarece in urma verificarilor in RECOM solicitantul este legat de alta societate, dupa cum urmeaza: - SC SWISS DENT TECH SRL are ca asociat unic cu cota de 
participare de 100% pe dnul Constantinescu Mihai .- D-nul Constantinescu Mihai detine 50% cota de participare la SC Praxis Dent SRL (partener fata de solicitant), 
impreuna cu D-na Constantinescu Doina( mama solicitantului ) care detine 50% cota de participare la SC PRAXIS DENT SRL .- Asociatii firmelor respectiv administratorii 
firmei mai sus mentionate au gradul I de rudenie fiind membrii familiei.(mama –fiu )- Conform L 346 /2004 , 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 fiind actionari majoritari deoarece au cota egala de 
participare , ca urmare vor fi verificati ambii asociati . - Mentionam ca solicitantul SC Swiss Dent Tech SRL are codul CAEN principal 8623 – activitati de asistenta 
stomatologica , cod care este intalnit ca si cod CAEN principal la SC Praxis Dent SRL, deasemeni cele 2 firme au si codurile secundare in comun respectiv codul CAEN 
3250 care figureaza ca si coduri secundare la ambele firme . - 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 Swiss Dent 
Tech SRL se considera legat de societatea unde cei 2 actionari detin peste 50% din cota de participare respectiv SC Praxis Dent SRL .- Conform Manualului de procedura 
pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii Fisa de verificare eligibilitate E3 1 – masura 312 verificarea precizărilor din Declara
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492 312 M 01 12 2 10 00009 2012 9 24

ACHIZITIE UNITATE MOBILA 
DE INTERVENTIE PENTRU 

PRESTARI SERVICII IN 
SPATIUL RURAL

SC.FERMA BIC 
2006 SRL BUZAU

Comuna/Oras 
AMARU Sat 
DULBANU

- - - - - - - - - - 49.100 0 34.370 0 14.730 72.139.132

EG2 - Solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei, ca urmare a neeligibilitatii investitiei - unitatea mobila de intervetie propusa spre achizitionare nu reprezinta o 
ambulanta veterinara ca mijloc de transport specializat - respectiv solicitantul nu utilizeaza date sustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari, deoarece atat 
prognoza veniturilor cat si cea a cheltuielior nu sunt reale :- la veniturile din subventii pentru investitii s-a adaugat valoarea anuala a amortizarii calculata pentru investitia din 
proiect ;- cheltuielile previzionate au fost calculate in functie de efectivul de animale pe specii plus consultanta la locul de cazare al animalelor ; de asemenea au fost 
previzionate cheltuieli cu personalul ce urmeaza a fi angajat prin proiect . Cheluielile propuse pentru investitie sunt neeligibile, fapt pentru care, solicitantul nu demonstreaza 
viabilitatea investitiei. Pct. 3.3 – Conform fisei Masurii 312 investitia preconizata nu este eligibila deoareceunitatea mobila de intervetie propusa spre achizitionare nu 
reprezinta o ambulanta veterinara ca mijloc de transport specializat :- in Cererea de Finantare, pentru ambulanta veterinara, s-au prezentat oferte care nu corespund din 
punct vedere al utilizarii in scopul propus al proiectului ; prin definitie, ambulanta veterinara reprezinta autovehiculul special adaptat, modificat si dotat conform cerintelor 
minime stabilite de Colegiul Medicilor Veterinari in vederea asigurarii activitatilor mobile de medicina veterinara, avand ca scop interventiile de urgenta la animale si 
activitatile conexe actului medical ;- conform actelor normative aflate in vigoare, o ambulanta veterinara mai trebuie sa fie dotatata, pe langa instrumentarul si trusa de 
medicala de urgenta – pe care de altfel solicitantul le-a prevazut – cu frigider, troliu, bazin apa, sursa curent electric, targa transport animale mici, custi pentru transport, 
aparat radiologic mobil, ecograf, dotari care nu au fost prevazute de catre solicitant ; - nu se accepta situatia incerta precizata de catre solicitant referitor la faptul ca „prin 
oferta prezentata deelerii se vor ocupa de toate operatiunile de transformare/omologare in mijloc de transport specializat” ;- din ofertele atasate Cererii de Finantare rezulta 
faptul ca autovehiculul prezentat nu reprezinta un mijloc de transport specializat pentru servicii medicale veterinare, respectiv nu deserveste in mod direct activitatile 
specifice desfasurate propuse prin proiect si nu se incadreaza in definitia mijloacelor de transport specializate din HG 224/2008, iar necesitatea achizitionarii unui mijloc de 
transport considerat pentru uzul personal - un autovehicul cu patru usi si cinci locuri, nu se justifica. Atat bugetul indicativ cat si planul financiar nu releva valorile reale 
avand in vedere observatiile de la pct. 3 – bugetul indicativ Pct. 6 - Solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor masurii, in conformitate cu Ghidul Solicitantului – Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”, versiunea 06 din iulie 
2012 – pag. 11 – unde se specifica faptul ca „integrarea fortata a unui mijloc de transport in cadrul unui proiect sub denumirea unuia specializat si care nu corespunde 
definitiei din ghid si respectiv, din legislatia in vigoare (HG 224/2008 cu modificarile si completarile ulterioare), se considera creare de conditii artificiale, iar proiectul va fi 
declarat neeligibil”. In raport cu nevoile reale ale investitiei, solicitantul nu demonstreaza cheltuiala propusa. Evaluarea s-a efectuat in conformitate cu specificatiile din 
Ghidul Solicitantului – Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”, versiunea 06 din iulie 2012 si Manualul de procedura pentru evaluare si 
selectare – Fisa de verificare a eligibilitatii E 3.1, vers. 06 si 07.Pct. 3.3 - Conform fisei Masurii 312 investitia preconizata nu este eligibila deoareceunitatea mobila de 
intervetie propusa spre achizitionare nu reprezinta o ambulanta veterinara ca mijloc de transport specializat :- ofertele pentru ambulanta veterinara prezentate in Cererea de 
Finantare nu corespund din punct vedere al utilizarii in scopul propus al proiectului ; prin definitie, ambulanta veterinara reprezinta autovehiculul special adaptat, modificat si 
dotat conform cerintelor minime stabilite de Colegiul Medicilor Veterinari in vederea asigurarii activitatilor mobile de medicina veterinara, avand ca scop interventiile de 
urgenta la animale si activitatile conexe actului medical ;- conform actelor normative aflate in vigoare, o ambulanta veterinara mai trebuie sa fie dotatata, pe langa 
instrumentarul si trusa de medicala de urgenta – pe care de altfel solicitantul le-a prevazut – cu frigider, troliu, bazin apa, sursa curent electric, targa transport animale mici, 
custi pentru transport, aparat radiologic mobil, ecograf , dotari care nu au fost prevazute de catre solicitant ; - nu se accepta situatia incerta precizata de catre solicitant 
referitor la faptul ca „prin oferta prezentata deelerii se vor ocupa de toate operatiunile de transformare/omologare in mijloc de transport specializat” ;- din ofertele atasate 
Cererii de Finantare rezulta faptul ca autovehiculul prezentat nu reprezinta un mijloc de transport specializat pentru servicii medicale veterinare, nu deserveste in mod direct 
activitatile specifice desfasurate propuse prin proiect si nu se incadreaza in definitia mijloacelor de transport specializate din HG 224/2008, iar necesitatea achizitionarii unui 
mijloc de transport considerat pentru uzul personal - un autovehicul cu patru usi si cinci locuri, nu se justifica. In raport cu nevoile reale ale investitiei, solicitantul nu 
demonstreaza cheltuiala propusa. Pct. 6 - Solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii, 
in conformitate cu Ghidul Solicitantului – Masura 312 „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”, versiunea 06 din iulie 2012 – pag. 11 – unde se specifica 
faptul ca „integrarea fortata a unui mijloc de transport in cadrul unui proiect sub denumirea unuia specializat si care nu corespunde definitiei din ghid si respectiv, din 
legislatia in vigoare (HG 224/2008 cu modificarile si completarile ulterioare), se considera creare de conditii artificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil”EG2 - Solicitantul 
nu demonstreaza viabilitatea investitiei, ca urmare a neeligibilitatii investitiei, respectiv solicitantul nu utilizeaza date sustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari, 
deoarece atat prognoza veniturilor cat si cea a cheltuielior nu sunt reale :- la veniturile din subventii pentru investitii s-a adaugat valoarea anuala a amortizarii calcul

493 312 M 01 12 2 10 00012 2012 9 25 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
PREGATIREA TERENULUI

S.C. BMCG ROAD 
CONSTRUCTION 

S.R.L.
BUZAU

Comuna/Oras 
PODGORIA Sat 

PODGORIA
- - - - - - - - - - 280.607 0 196.425 0 84.182 72.335.557

Amplasamentul investitiei vizualizat la efectuarea vizitei pe teren nu este in concordanta cu descrierea din cererea de finantare , respectiv contractul de comodat , studiu de 
fezabilitate . La verificarea privind existenta terenului pe care va fi amplasata investitia, conform documentelor anexate cererii de finantare si localizarea acestuia , s-a 
constatat ca acesta nu este in concordanta cu contractul de comodat nr. 960 /24 august 2012 .Terenul in suprafata de 5383 mp teren arabil din care face parte suprafata de 
1000 mp dat in comodat solicitantului de catre Bogdan Cristian Madalin are urmatorii vecini la nord- Rosca Marin , la sud -Mihai Smaranda , la est -Dumitrescu Nela, la vest 
- Mihai Smaranda , conform contractului de comodat nr 960 /24 august 2012. Terenul identificat de beneficiar pentru amplasamentul investitiei , are acces la drum DC 120
acest lucru neregasindu-se si in contractul de comodat prezentat de solicitant la cererea de finatare . Deoarece din suprafata totala de 5383 mp, suprafata de 1000 mp nu 
era delimitata in niciun fel, nu au putut fi efectuate masuratori care ne puteau conduce la identificarea suprafetei care face obiectul investitiei propuse prin proiect . Mai mult 
decat atat nici comodantul si nici comodatarul nu au putut identifica suprafata de 1000 mp care face obiectul contractului de comodat .Contractul de comodat prezentat la 
cererea de finantare nu a fost insotit de nici o plansa sau plan de situatie care sa ne ajute la identificarea terenului in cauza , fapt ce a condus la declararea neeligibilitatii la 
E3.8 si E4.1 In urma solicitarii de informatii suplimentare au fost aduse completari privind amplasamentul investitiei . Din documentele prezentate prin informatii 
suplimentare reiese faptul ca la data depunerii cererii de finantare 25.09.2012 cat si la data efectuarii vizitei pe teren in data de 30.04.2013 ,investitia propusa de solicitantul 
BMCG ROAD CONSTRUCTION , nu avea acces la investie ( drum acces) . Conform declaratiei data de Dumitrescu Rimnic Silviu si Dumitrescu Nela se acorda solicitantei 
mai sus mentionate drep de servitute de trecere” cu piciorul , autovehicul sau utilaj de orice capacitate „ in data de 08.05.2013 conform incheierii de autentidicare nr.645. de 
asemeni in extrasul de carte funciara nr.20049 este intabulat dreptul de trecere in favoarea imobilului cu nr. cadastral 201 in data de 09.05.2013. La punctul 6 s-a bifat nu 
intrucat in urma verificarii in baza de date, se constata ca in aceeasi sesiune de depunere pe masura 312 in 2012 s-a depus un alt proiect depus de SC Bogmad Amenajari 
SRL , F312M01122100006 cu care s-au identificat elemente comune si anume:- Aceleasi consultant;- Acelasi amplasament (comuna);- Acelasi sediu social ( aceeasi 
incapere ) motiv pentru care, s-a facut verificarea simultan cu proiectul depus de SC Bogmad Amenajari SRL In urma verificarii celor 2 proiecte s-au constat urmatoarele:a
legaturi financiare intre cele 2 proiecte . La cererea de finantare, solicitantul a depus extras de cont din data de 25.09.2012 din care reiese ca valoarea de 400.198 ron, cu 
care solicitantul justifica partea de cofinantare reprezinta fonduri proprii . la solicitarea de informatii suplimentare privind prezentarea unui extras de cont detaliat s-a constat 
ca suma de 400 .000 ron este virata de catre SC Geda Com SRL reprezentand contravaloare avans lucrari constructii . In urma solicitarii de informatii suplimentare in care 
s-au cerut clarificari privind suma depusa si un extras de cont detaliat pentru perioada 15.09.2012-15.10.2012, se constata urmatoarele: - in data de 24.09.2012 SC BMCG 
ROAD CONSTRUCTIN a primit suma de 400.000 ron de la SC Geda Com SRL , a carui actionar majoritar este Bogadan Gheorghe –tatal lui Bogadan Madalin 
–responsabilul legal de la SC Bogmad Amenajari SRL si unchiul responsabilului legal alproiectului .- La informatiile privind mentionarea sursei de finatare , nu a fost 
mentionat valoarea avansului pentru lucrari de constructii , de asemeni nu a fost prezentat nici un contract care sa justifice contravaloarea acestor lucrari . Din extrasul de 
cont prezentat rezulta ca avansul primit de la SC Geda Com SRL in valoare de 400.000 ron reprezinta 70% din valoarea prognozata a veniturilor obtinute in primul an , desi 
din memoriul justificativ pct 2.6.7. potentialii clienti ai solicitantului sunt prezentati ca si clienti - persoane juridice - o pondere de 20% din totalul pietei de desfacere, iar 
consiliile locale si judetene in proportie de 60%. Firma Geda Com SRL este persoana juridica cu capital privat, care actioneaza pe aceeasi piata relevanta , avand cod 
CAEN principal 4120 lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale si cod CAEN secundar 4312. In aceeasi ordine de idei, actionarul principal al SC GEDA 
COM SRL este dl. Bogdan Gheorghe.. b) - crearea de conditii artificiale avand la baza alte situatii identificate de expertii evaluatori. In urma analizarii proiectului s-au 
constatat legaturi de rudenie intre responsabilul legal al solicitantului SC BMCG ROAD CONSTRUCTION SRL si responsabilul legal SC Bogmad amenajari SRL,( veri ) ;- 
Conform contract de comodat, terenul aferent investitiei apartine Dnului Bogdan Madalin (varul responsabilului legal) de la SC BMCG ROAD CONSTRUCTION SRL , care 
a fost in proprietatea d-nului Bogdan Gheorghe -asociat unic la Geda Com SRL - Elaborarea proiectului SC BMCG ROAD CONSTRUCTION SRL a fost facuta de echipa 
–formata din : -Dumitrescu Maria Andreea –responsabil legal - Dumitrescu nela –mama reprezentant legal - Bogdan Gheorghe –unchiul reprezentant legal - Elaborarea 
proiectului SC Bogmad Amenajari SRL a fost facuta de echipa –formata din :- Bogdan Madalin –responsabil legal - Dumitrescu Nela –matusa reprezentant legal - Bogdan 
Gheorghe –tatal reprezentant legalLa puncte comune mai specificam : - acelasi nr de telefon ( in ambele proiecte sunt trecute nr. de telefon a d-nului Bogdan Madalin 
–responsabilul de la SC Bogmad Amenajari SRL - acelasi sediu social ( aceeasi incapere ) pentru ambele proiecte - relatii de rudenie intre cei 2 responsabili legali (veri 
primari)-terenul pentru ambele investitii atat BMCG ROAD CONSTRUCTION SRL cat si pentru SC BOGMAD AMENAJARI SRL provine de la Bogdan Madalin 
–responsabilul legal la SC Bogmad Amenajari SRL . -desi proiectele depuse de cei doi solicitanti mentionati mai sus , in aceeasi sesiune au coduri CAEN diferite 4312 si 
2399 consideram ca utilajele achizitionate de BMCG ROAD CONSTRCTION SRL vor fi folosite pentru incarcarea buncarelor predozatoare apartinand investitiei S
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DEZVOLTAREA SOCIETATII 
SC ELECTRA LEMN SRL  

PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE 
SPECIALIZATE DE 

FABRICARE A PALETILOR DIN 
LEMN

SC ELECTRA 
LEMN SRL BUZAU

Comuna/Oras 
VERNESTI Sat 

VERNESTI
- - - - - - - - - - 256.700 13.955 200.000 0 56.700 72.535.557

La verificarea pe teren s-a constatat faptul ca amplasamentul propus pentru investitie se afla in satul Vernesti,comuna Vernesti,judetul Buzau iar terenul pe care sunt 
amplasate constructiile care vizeaza amplasarea utilajelor nu este delimitat fiind vecin cu o alta firma care are ca obiect de activitate tot prelucrarea lemnului si care 
dispunea de utilizarea atat a terenului cat si a constructiilor aferente societatii SC ELECTRA LEMN SRL.In ceea ce priveste constructia in care solicitantul isi propune sa 
desfasoare activitatea prin proiect(fabricarea paletilor din lemn) consideram ca este improprie deoarece aceata constructie are doar doi pereti completi ceilalti doi fiind doar 
partial existenti astfel ca nu se poate asigura o ambianta termica locala normala de lucru.De asemenea in aceata constructie si nici in alta nu exista amenajate spatii pentru 
vestiare si grupuri sanitare pentru personalul angajat si nici nu se propune amenajarea constructiilor in acest sens nici ca o cheltuiala eligibila si nici neeligibila. Pe 
amplasament exista un put absorbant ,doua soproane si o fosa care sa fie amenajata in scopul tratarii lemnului.In ceea ce priveste evacuarea apelor uzate nu era nimic 
amenajat in acest sens .In vecinatatea amplasamentului exista sursa de racord la reteaua de electricitate. Prin proiect solicitantul isi propune si achizitionarea unor panouri 
fotovoltaice pentru care nu face referire unde le va amplasasi pentru care nu a prevazut montaj. In sensul celor mentionate mai sus consideram ca cele constatate pe teren 
nu intrunesc conditiile optime/minime de desfasurare a activitatii propuse prin proiect iar solicitantul nu si-a prevazut prin proiect realizarea acestor obiective. Proiectul fiind 
neeligibil din motivele mentionate mai sus nu s-a putut verifica viabilitatea economico-financiara a proiectului si consideram ca acest criteriu nu este indeplinit . S-a bifat cu 
,,nu'' la punctul 3.1 cel putin pentru faptul ca solicitantul isi propune si achizitionarea unor panouri fotovaltaice in scopul obtinerii de energie electrica pentru care nu face 
nicio mentiune referitoare la amplasarea lor si mai ales fara sa prevada si cheltuieli cu montajul acestora.
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MEDICAL

SC IRIS MEDICAL 
CONSULT SRL BUZAU

Comuna/Oras 
CERNATESTI Sat 

CERNATESTI
- - - - - - - - - - 200.771 4.269 144.779 0 55.992 72.680.336

La punctul 1.1 s-a bifat „nu” deoarece:In urma verificarii in RECOM a actionarului majoritar / asociat unic, Dl Negoita Paul apare inregistrat ca asociat in SC MI DENT 
CABINET STOMATOLOGIC SRL, cod CAEN 8623-Activitati de asistenta stomatologica si detine cota de participare la beneficii si pierderi 42,8571428571% iar diferenta 
de 57,14% o detine dna Negoita Anamaria Mirela (sotia). Conform Legii 346/2004, - art. 4.3 Întreprinderile partenere sunt toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca 
întreprinderi legate şi între care există următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai 
mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinderi (din aval). - 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”. Intrucat cota de participare a actionarului majoritar este intre 25% si 50% 
in cadrul altei societati care actioneaza pe aceeasi piata ca si solicitantul, apreciem ca statutul solicitantului este de ,,intreprindere partenera ‘’ cu SC MI DENT CABINET 
STOMATOLOGIC SRL, informatie care trebuia completata in Doc. 10.2-Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii.De asemenea, 
in Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, se specifica la pct. III – Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii, in tabel datele se vor 
completa astfel ”In cazul intreprinderilor nou infiintate, datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se 
declara pe propria raspundere”. In cadrul proiectului, solicitantul declara ca in momentul in care isi va incepe activitatea si va avea primul exercitiu financiar (in urma 
implementarii proiectului), va angaja 6 persoane, cifra de afaceri neta este de 552.000 ron iar activele totale 933.605 ron – conditii indeplinite pentru a fi considerata 
microintreprindere deoarece indeplinesc cumulativ cele 2 conditii (nr. salariati si cifra de afaceri neta/active totale). In momentul depunerii Cererii de finantare, societatea nu 
desfasoara activitate, aceasta urmand sa functioneze in urma implementarii proiectului. Deci anul in care va avea primul exercitiu financiar si poate fi incadrata ca si 
microintreprindere in urma situatiilor financiare este cel in care societatea desfasoara activitate. In acelasi sens, avand in vedere ca este societate partenera, in declaratie se 
iau in calcul cumulativ datele financiare ale societatii SC MI DENT CABINET MEDICAL SRL, la care se aplica procentul aferent cotei de participare detinut de dl. Negoita 
Paul.In acest sens, conform L 346/2004 si mentiunilor de mai sus, solicitantul SC IRIS MEDICAL CONSULT SRL nu a completat corect Declaratia privind incadrarea IMM. 
Conform Manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii, Fisa de verificare eligibilitate E3.1 – Masura 312 
Versiunea 07, verificarea precizărilor din Declaraţie IMM (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. Desi solicitantul a 
prezentat extras de cont in vederea sustinerii cofinantarii private, conform definitiei din Ghidul Solicitantului aferent Masurii 312, aceasta reprezinta „o sumă de bani care 
reprezintă implicarea financiară obligatorie a persoanei care solicită fonduri nerambursabile şi pe care trebuie să o utilizeze în vederea realizării propriului proiect de investiţii. 
Contribuţia privată reprezintă un anumit procent din valoarea eligibilă a proiectului de investiţii, variabil în funcţie de categoria de beneficiari eligibili şi de tipul investiţiei 
propuse spre finanţare. Contribuţia privată trebuie să acopere diferenţa dintre cofinanţarea publică (fondurile europene nerambursabile) şi valoarea eligibilă a proiectului. 
Contribuţia privată poate fi asigurată din surse proprii, valabil în cazul potenţialilor beneficiari care deţin deja fondurile necesare pentru contribuţia financiară, fie din venituri 
provenite din sponsorizări, donaţii şi legate etc. dovedite în condiţiile legii. (1Legate – Dispoziţie testamentară; Bunuri lăsate cuiva prin dispoziţie testamentară). Un alt mod 
de asigurare a cofinanţării private este prin credit bancar, valabil în cazul în care potenţialii beneficiari nu deţin fondurile necesare pentru contribuţia financiară proprie, dar 
îndeplinesc condiţiile contractării unui credit bancar”.In extrasul de cont apare inregistrata o suma de bani care sa asigure partea de cofinantare, inregistrata ca si „aport 
personal” depus de dl. Nastase Gheorghe. Din verificarea in certificatul constatator de la ORC, Ddl. Nastase Gheorghe nu are nici un statul in cadrul SC IRIS MEDICAL 
CONSULT SRL. De asemenea, se poate constata, ca dl. Nastase Gheorghe este asociat in SC IRIS PHARM SRL impreuna cu sotia dumnealui, dna. Nastase Georgeta, 
societate care a acordat dreptul de superficie asupra terenului pe care solicitantul doreste amplasarea investitiei.In acest sens, se considera ca solicitantul nu a facut dovada 
cofinantarii private din surse proprii sau dovedite legal, suma fiind adusa ca „aport personal” de o persoana care nu are legaturi legale cu solicitantul ci doar legaturi de 
rudenie cu asociatul unic. Proiectul este considerat neeligibil din urmatoarele considerente:La punctul 1.1 s-a bifat „nu” deoarece:In urma verificarii in RECOM a actionarului 
majoritar / asociat unic, Dl Negoita Paul apare inregistrat ca asociat in SC MI DENT CABINET STOMATOLOGIC SRL, cod CAEN 8623-Activitati de asistenta 
stomatologica si detine cota de participare la beneficii si pierderi 42,8571428571% iar diferenta de 57,14% o detine dna Negoita Anamaria Mirela (sotia). Conform Legii 
346/2004, - art. 4.3 Întreprinderile partenere sunt toate întreprinderile care nu sunt clasificate ca întreprinderi legate şi între care există următoarea relaţie: întreprinderea (
amonte) deţine individual sau în comun cu una ori mai multe întreprinderi legate 25% sau mai mult din capitalul social ori din drepturile de vot ale unei alte întreprinde
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CONSTRUIRE  HALĂ  PARTER 
ŞI  ACHIZIȚIONARE  UTILAJE  

PENTRU TIPOGRAFIE

SC PRINT CART 
& PACK SRL BUZAU

Comuna/Oras VADU 
PASII Sat 

FOCSANEI
- - - - - - - - - - 222.885 3.443 189.450 0 33.435 72.869.786

In Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, se specifica la pct. III – Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii, in tabel datele se vor 
completa astfel ”In cazul intreprinderilor nou infiintate, datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se 
declara pe propria raspundere”. In cadrul proiectului, solicitantul declara ca in momentul in care isi va incepe activitatea si va avea primul exercitiu financiar (in urma 
implementarii proiectului), va angaja 8 persoane, cifra de afaceri neta este de 691.200 ron iar activele totale 1.314.370 ron – conditii indeplinite pentru a fi considerata 
microintreprindere deoarece indeplinesc cumulativ cele 2 conditii (nr. salariati si cifra de afaceri neta/active totale). In momentul depunerii Cererii de finantare, societatea nu 
desfasoara activitate, aceasta urmand sa functioneze in urma implementarii proiectului. Deci anul in care va avea primul exercitiu financiar si poate fi incadrata ca si 
microintreprindere in urma situatiilor financiare este cel in care societatea desfasoara activitate. In urma verificarii in RECOM a actionarului majoritar / asociat unic, Dna 
Negoita Anamaria Mirela apare inregistrata ca asociata in SC CARACTER PRINT SRL, cod CAEN 5819 – Alte activitati de editare si detine cota de participare la beneficii 
si pierderi 95%.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”. Intrucat cota de participare a actionarului majoritar este peste 50% in cadrul altei societati care actioneaza pe 
aceeasi piata ca si solicitantul, conform Legii 346/2004, statutul solicitantului este de ,,intreprindere legata ‘’ cu SC CARACTER PRINT SRL, informatie care a fost 
completata in Doc. 10.2 - Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor.Astfel, avand in vedere ca este considerata societate legata, in 
declaratie se iau in calcul cumulativ datele financiare ale societatii SC CARACTER PRINT SRL, la care se aplica procentul aferent cotei de participare detinut de dna. 
Negoita Anamaria Mirela de 95% din datele financiare prezentate Declaratia pentru incadrarea in microintreprinderi (verificata cu informatiile de pe site-ul oficial 
www.mfinante.ro), adica :- Nr. de angajati 5*95%= 4.75 (4 angajati)- Cifra de afaceri = 228.235 ron*95%=216.823 ron- Active totale = 210.103 ron* 95%=199.597 ronDe 
asemenea, conform L 346/2004 art. (6) - Datele, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, ale unei întreprinderi partenere sau legate cu o altă întreprindere se vor stabili pe 
baza situaţiilor financiare anuale şi a altor date ale întreprinderii ori, dacă există, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă, care se 
vor cumula cu datele oricărei întreprinderi partenere a întreprinderii în cauză, situată imediat în amonte sau în aval de aceasta, proporţional cu procentul de participare la 
capital ori cu procentul drepturilor de vot (cel mai ridicat dintre aceste procente). In acest sens se calculeaza:- Nr. de angajati: 8+4 = 12- Cifra de afaceri: 
691.200+216.823=908.023 ron- Active totale: 1.314.370+199.597=1.513.967 ronAstfel se considera ca intrucat in datele financiare care trebuiau completate in declaratie 
nu se indeplineste criteriul legat de nr. de angajati (maxim 9) solicitantul nu se mai incadreaza in statutul de microintreprindere.Conform Manualului de procedura pentru 
evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii, Fisa de verificare eligibilitate E3.1 –Masura 312 Versiunea 07, 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 acest sens, conform L 346/2004 si mentiunilor de mai sus, solicitantul 
SC PRINT CART&amp;PACK SRL nu a completat corect Declaratia privind incadrarea IMM. La criteriul EG2 nu s-a bifat deoarece: - Nu s-au incadrat corespunzator pe 
capitole bugetare echipamentele aferente activitatii (doar s-au enumerat in cap. 3.8 fara a se identifica si justifica incadrarea bugetara);- Apare o diferenta in minus de 85.69 
euro in echipamentele/dotarile in devize si buget fata de cele prezentate in cap. 3.8 (contorul de apa);- Nu s-au prevazut costuri neeligibile cu asigurarea utilitatilor pana la 
limita de proprietate- TVA-ul neeligibil a fost incadrat in devize pe coloana TVA eligibil;- Nu s-a justifica in ce mod sunt acoperite cele 2 schimburi mentionate in proiect 
avand in vedere ca se vor angaja doar 1 post de operator computer, 1 post de operator ghilotina si 1 post de operator colator. In acelasi timp nu se detaliaza modul in care 
se justifica cele 2 schimburi la capacitatea de productie a produselor, respectiv raportata la veniturile obtinute;- Nu sunt detaliate in mod concret veniturile prognozate ca si 
activitati pe nr. zile pe luna, interventii pe zi, etc;- Nu s-a completat in studiul de fezabilitate codul caen 7022 aferent activitatii de consultanta pentru SC ACTIVE SERVICE 
SRL, ci doar codurile aferente activitatii de arhitectura si inginerie, precum si consultanta in aceste activitati. Intrucat proiectul prevede consultanta inclusiv pe partea 
financiara a proiectului, desi in certificatul constatator detine acest cod, nu a fost completat si in cap. 2.2 din studiul de fezabilitate. Nu s-a bifat EG2 deoarece in urma 
aspectelor mentionate, valorile luate in calcul la stabilirea anexelor B nu sunt concludente. Nu s-a bifat pct. 3.1 deoarece in urma aspectelor mentionate, valorile luate in 
calcul la stabilirea devizelor si bugetului nu sunt concludente. Planul financiar nu este intocmit corespunzator intrucat la valoarea eligibila PERE si FEADR se ia in calcul 
doar 85% conform intensitate ajutor public. Planul financiar nu este intocmit corespunzator in cap.6-Finantarea investitiei intrucat la valoarea ajutor public nerambursabil 
PERE si/sau FEADR se ia in calcul doar % conform intensitate ajutor public In Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor se specifica la pct III – Dat
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497 312 M 01 12 2 10 00017 2012 9 26
ACHIZITIE UTILAJE LA 

LEMNKING WOOD 
INVESTMENT

LEMNKING 
WOOD 

INVESTMENT 
SRL

BUZAU
Comuna/Oras 
PARSCOV Sat 

PARSCOV
- - - - - - - - - - 278.917 0 200.000 0 78.917 73.069.786

La punctul 1.6 s-a bifat „nu” deoarece solicitantul a trecut in cererea de finantare codul CAEN 1623- „Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii” 
iar activitatea propusa spre finantare se incadreaza la cod CAEN 1610 – „Taierea si rindiluirea lemnului ”, conform anexa 1 - extras din Clasificarea activitatilor economice 
nationale CAEN Revizuit 2 editat de Institutul National de Statistica-Centrul National de Pregatire in Statistica care cuprinde detalierea activitatilor prevazute in codurile 
CAEN, conform mentiunilor din studiul de fezabilitate:- Pag. 26 – „ (...) firma va obtine cherestea care va i destinata comercializarii catre firmele de constructii”;- Pag. 27 – 
„Produsul comercializat de societate in urma implementarii acestui proiect reprezinta cheresteaua prelucrata si obtinuta din lemnul de fag, stejar, molid si brad”- La cap. 3 
se mentioneaza ca se vor achizitiona utilaje cu montaj in vederea prelucrarii lemnului, iar in fluxul tehnologic sunt prezentate urmatoarele procese de prelucrare a lemnului: 
debitare, retezare, sectionare , tivire, spintecare, tratare termica si chimica si uscare, (procese ce fac obiectul unei activitati conform cod CAEN 1610). Avand in vedere ca
Anexa 9 din Ghidul Solicitantului, codul CAEN 1610 nu se regaseste, proiectul se declara neeligibil conform manual de procedura - fisa de eligibilitate 312. De asemenea,
fisa masurii 312 , ca si activitati neeligibile sunt mentionate „investitii legate de prelucrarea primara a lemnului pana la stadiul de cheresteaFacem mentiunea ca activitatea 
prevazuta la cod CAEN 1610 este investitie eligibila pe Schema de Ajutor de stat nr. N578/ 2009 pentru „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru 
procesarea produselor agricole şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole” este instituită potrivit Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 12/ 2010 
care vizează si investiţii procesarea primară a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase, conform Ghidului Solicitantului - Schema de Ajutor de stat nr. N578/ 2009, 
cap. 1.1. La punctul EG2 s-a bifat „nu” deoarece avand in vedere ca produsul obtinut (cherestea) face obiectul unei activitati neeligibile pe masura 312, consideram ca atat 
veniturile obtinute cat si costurile prevazute, nu sunt eligibile in vederea analizei si nu pot fi luate in calcul. In acelasi timp se noteaza faptul ca nu au fost detaliate costurile 
prevazute pentru anexele B conform mentiunilor din studiul de fezabilitate:"In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (...) care au stat la baza rewalizarii previzionarii: 
(...) - modul in care au fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala (...)".La punctul EG6 s-a bifat "nu" deoarece contractul nu este in vigoare la depunerea cererii de 
finantare, conform art. 9 din Contractul de inchiriere autentificat cu nr. 1689/11.09.2012 intrucat se mentioneaza ca "Partile au convenit ca intrarea efectiva in vigoare sa fie 
data aprobarii proiectului de finantare (...)". De asemenea, Locatorul SC Lemnking Industry Com SRL se afla in faliment conform extras ONRC care se ataseaza prezentului 
document. Confoem mentiunilor la criteriul de eligibilitate EG2, viabilitatea investitiei nu poate fi verificata, motiv pentru care matricea nu se completeaza. Nu se 
completeaza intrucat nu sunt indeplinite criterii de eligibilitate. Nu se completeaza intrucat nu sunt indeplinite criterii de eligibilitate. Nu se completeaza intrucat nu sunt 
indeplinite criterii de eligibilitate. Proiectul este considerat neeligibil datorita criteriilor de eligibilitate neindeplinite EG2, EG6 si pct. 1.6.La punctul 1.6 s-a bifat „nu” deoarece 
solicitantul a trecut in cererea de finantare codul CAEN 1623- „Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii” iar activitatea propusa spre finantare 
incadreaza la cod CAEN 1610 – „Taierea si rindiluirea lemnului ”, conform anexa 1 - extras din Clasificarea activitatilor economice nationale CAEN Revizuit 2 editat de 
Institutul National de Statistica-Centrul National de Pregatire in Statistica care cuprinde detalierea activitatilor prevazute in codurile CAEN, conform mentiunilor din studiul 
de fezabilitate:- Pag. 26 – „ (...) firma va obtine cherestea care va i destinata comercializarii catre firmele de constructii”;- Pag. 27 – „Produsul comercializat de societate in 
urma implementarii acestui proiect reprezinta cheresteaua prelucrata si obtinuta din lemnul de fag, stejar, molid si brad”- La cap. 3 se mentioneaza ca se vor achizitiona 
utilaje cu montaj in vederea prelucrarii lemnului, iar in fluxul tehnologic sunt prezentate urmatoarele procese de prelucrare a lemnului: debitare, retezare, sectionare , tivire, 
spintecare, tratare termica si chimica si uscare, (procese ce fac obiectul unei activitati conform cod CAEN 1610). Avand in vedere ca in Anexa 9 din Ghidul Solicitantului, 
codul CAEN 1610 nu se regaseste, proiectul se declara neeligibil conform manual de procedura - fisa de eligibilitate 312. De asemenea, in fisa masurii 312 , ca si activitati 
neeligibile sunt mentionate „investitii legate de prelucrarea primara a lemnului pana la stadiul de cheresteaFacem mentiunea ca activitatea prevazuta la cod CAEN 1610 
este investitie eligibila pe Schema de Ajutor de stat nr. N578/ 2009 pentru „Stimularea dezvoltării regionale prin realizarea de investiţii pentru procesarea produselor agricole 
şi forestiere în vederea obţinerii de produse neagricole” este instituită potrivit Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 12/ 2010 care vizează si investiţii 
procesarea primară a produselor forestiere lemnoase şi nelemnoase, conform Ghidului Solicitantului - Schema de Ajutor de stat nr. N578/ 2009, cap. 1.1. La punctul EG2 s-
a bifat „nu” deoarece avand in vedere ca produsul obtinut (cherestea) face obiectul unei activitati neeligibile pe masura 312, consideram ca atat veniturile obtinute cat si 
costurile prevazute, nu sunt eligibile in vederea analizei si nu pot fi luate in calcul. In acelasi timp se noteaza faptul ca nu au fost detaliate costurile prevazute pentru anexele 
B conform mentiunilor din studiul de fezabilitate:"In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (...) care au stat la baza rewalizarii previzionarii: (...) - modul in care au 
fost previzionate fiecare categorie de cheltuiala (...)".La punctul EG6 s-a bifat "nu" deoarece contractul nu este in vigoare la depunerea cererii de finantare, conform art. 9 din 
Contractul de inchiriere autentificat cu nr. 1689/11.09.2012 intrucat se mentioneaza ca "Partile au convenit ca intrarea efectiva in vigoare sa fie data aprobarii proiectului de 
finantare ( )" De asemenea locatorul SC Lemnking Industry Com SRL se afla in faliment conform extras ONRC care se ataseaza prezentului docume

498 312 M 01 12 2 10 00016 2012 9 26
START-UP-INVESTITIE IN 

ECHIPAMENTE DE 
SPECIALITATE

S.C.TEETH CARE 
LINE SRL BUZAU Comuna/Oras 

BERCA Sat BERCA - - - - - - - - - - 28.431 0 19.902 0 8.529 73.089.688

EG 2 – Solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei :- ca urmare a incadrarii eronate a tipului de proiect in Cererea de Finantare, respectiv de investitie noua si nu 
modernizare, cheltuielile propuse in memoriul justificativ sunt in neconcordanta cu nevoile reale ale investitiei – echipamentele si dotarile nu se justifica avand in vedere ca 
la data depunerii Cererii de Finantare, pe acelasi amplasament, functiona un cabinet medical individual.EG 5 - Ca urmare a incadrarii eronate a tipului de proiect in Cererea 
de Finantare, respectiv de investitie noua si nu modernizare, trebuiau prezentate documentele obligatorii, daca proiectul impune, respectiv doc. 9 – autorizatia de 
functionare sanitara si nota de constatare privind conditiile de mediu emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare. Solicitantul nu demonstreaza viabilitatea 
investitiei, ca urmare a incadrarii eronate a tipului de proiect in Cererea de Finantare, respectiv modernizare si nu investitie noua, cheltuielile propuse in memoriul justificativ 
sunt in neconcordanta cu nevoile reale ale investitiei – echipamentele si dotarile nu se justifica avand in vedere ca la data depunerii Cererii de Finantare, pe acelasi 
amplasament, functiona un cabinet medical individual. Pentru tipul de investitie prezentat cheltuielile aferente pentru achizitionare echipamente de specialitate sunt 
neeligibile :- la momentul vizitei in teren s-a constatat faptul ca in prezent in imobilul undeeste propusa investitia „Start-up investitie in echipamente de specialitate”, 
functioneaza doua cabinete medicale, cu doua uni-uri dentare, unde isi desfasoara activitatea doi medici stomatologi CMI Miu Cristina Catalina – d-na Miu Cristina Catalina 
este asociat unic si administrator la solicitantul S.C. TEETH CARE LINE S.R.L. si CMI Miu Adrian – sotul d-nei Miu Cristina Catalina ; cabinetul medical stomatologic cu 
cele doua incaperi destinate asistentei stomatologice este dotat corespunzator activitatii de asistenta stomatologica, fapt atestat de forma de organizare a celor doi medici cu 
profesie liberala, in cabinet medical individual, respectiv in O.G. nr. 124/29 august 1998, privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cap III, art. 7 se 
precizeaza „cabinetul medical trebuie sa dispuna de o dotare minima stabilita prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din 
Romania, in raport cu specialitatea si profilul de activitate declarate” ; se mentioneaza faptul ca solicitantul certifica dreptul de folosinta pentru imobilul propus pentru 
investitie, printr-un contract de imprumut (comodat) incheiat cu CMI Miu Adrian in data de 24.08.2012 ; in conditiile in care la vizita in teren s-a constatat faptul ca in spatiul 
existent sunt amplasate in acest moment doua unit-uri dentare noi, prin informatii suplimentare, solicitantul a prevazut in continuare un unit dentar ce va fi achizitionat si 
montat pe amplasamentul celui existent – plan identic cu cel prezentat in Cererea de Finantare, fara a efectua clarificarile corespunzatoare. In contractul de imprumut si 
extras de carte funciara se mentioneaza faptul ca imobilul are suprafata de 51,75 mp si este compus din grup sanitar in suprafata de 1,21 mp, debara in suprafata de 1,60 
mp, hol in suprafata de 16,44 mp, hol in suprafata de 4,44 mp, cabinet medical in suprafata de 4,74 mp si cabinet medical in suprafata de 21,48 mp ; in spatiul existent nu 
se mai poate infiinta inca un cabinet medical – in conformitate cu Ordinul nr. 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura functionala a cabinetelor 
medicale si de medicina dentara, art. 6, alin. 4.b) se precizeaza faptul “cabinetul de medicina dentara propriu-zisa, indiferent de sistemul in care functioneaza (inchis, 
semideschis sau deschis), va avea alocat pentru fiecare unit de lucru un spatiu de minimum 9 mp” si ca urmare nu se justifica achizitionarea in plus a unui echipament de 
specialitate. In situatia data, in fapt, celelalte echipamente si dotari nu corespund din punct de vedere a unei investitii start-up. Pentru servicii s-a atasat extras relevant din 
baza de date preturi de site-ul APDRP. Atat bugetul indicativ cat si planul financiar nu releva valorile reale avand in vedere observatiile de la pct. 3 - bugetul indicativ. 
Solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii.La momentul vizitei in teren s-a constatat 
faptul ca in prezent in imobilul undeeste propusa investitia „Start-up investitie in echipamente de specialitate”, functioneaza doua cabinete medicale, cu doua uni-uri denta
unde isi desfasoara activitatea doi medici stomatologi CMI Miu Cristina Catalina – d-na Miu Cristina Catalina este asociat unic si administrator la solicitantul S.C. TEETH 
CARE LINE S.R.L. si CMI Miu Adrian – sotul d-nei Miu Cristina Catalina. Cabinetul medical stomatologic cu cele doua incaperi destinate asistentei stomatologice este dotat 
corespunzator activitatii de asistenta stomatologica, fapt atestat de forma de organizare a celor doi medici cu profesie liberala, in cabinet medical individual, respectiv in 
O.G. nr. 124/29 august 1998, privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, cap III, art. 7 se precizeaza „cabinetul medical trebuie sa dispuna de o dotare 
minima stabilita prin ordin al ministrului sanatatii si familiei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din Romania, in raport cu specialitatea si profilul de activitate 
declarate”. Se mentioneaza faptul ca solicitantul certifica dreptul de folosinta pentru imobilul propus pentru investitie, printr-un contract de imprumut (comodat) incheiat cu 
CMI Miu Adrian in data de 24.08.2012. In conditiile in care la vizita in teren s-a constatat faptul ca in spatiul existent sunt amplasate in acest moment doua unit-uri dentare 
noi, prin informatii suplimentare, solicitantul a prevazut in continuare un unit dentar ce va fi achizitionat si montat pe amplasamentul celui existent – plan identic cu cel 
prezentat in Cererea de Finantare, fara a efectua clarificarile corespunzatoare. In contractul de imprumut si extras de carte funciara se mentioneaza faptul ca imobilul are 
suprafata de 51,75 mp si este compus din grup sanitar in suprafata de 1,21 mp, debara in suprafata de 1,60 mp, hol in suprafata de 16,44 mp, hol in suprafata de 4,44 mp, 
cabinet medical in suprafata de 4,74 mp si cabinet medical in suprafata de 21,48 mp. In spatiul existent nu se mai poate infiinta inca un cabinet medical – in conformitate 
cu Ordinul nr 1338 din 31 iulie 2007 pentru aprobarea Normelor privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara art 6 alin 4 b) se precizeaz
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499 312 C 01 12 2 10 00031 2012 9 27

INFIINTARE STATIE DE 
IMBUTELIERE APA SI 

BAUTURI RACORITOARE SC 
BARRONE SANTE SRL

SC BARRONE 
SANTE SRL BUZAU

Comuna/Oras 
MOVILA BANULUI 

Sat CIORANCA
- - - - - - - - - - 100.000 1.000 85.000 0 15.000 73.174.688

Prin proiect se propune construirea unei hale de productie in care sa se amplaseze echipamente si utilaje pentru desfasurarii activitatii de imbuteliere a apei de masa si 
bauturi racoritoare.In ceea ce priveste natura constructiei ce se doreste a se realiza prin proiect ,conform deviz pe obiect, studiul de fezabilitate - cap. 2.3, cap. 3 (3.3), cap. 
3.8, schite prezentate la cap. II-Parti desenate (incomplete, intrucat nu sunt prezentate ridicarile topografice, planuri de arhitectura si de amplasare echipamente pe fluxul 
tehnologic) si certificat de urbanism nr. 11/11.09.2012, rezulta ca aceasta reprezinta o constructie cu caracter definitiv. Conform Ghidului solicitantului aferent Masurii 312-
Capitolul 4,subcapitolul 4.1 unde se face precizarea ca ,, Pentru construcţiile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul real principal 
(drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de 
restituire, hotărâre judecătorească/ contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/1991, modificată şi completată, asupra terenului pe care urmează a se realiza 
investiţia.Pentru construcţiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, modificată şi completată, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ 
locaţiune (închiriere) asupra terenului.’’ Conform Legii 50/1991 – „Constructii cu caracter provizoriu Constructiile autorizate ca atare, indiferent de natura materialelor 
utilizate, care, prin specificul functiunii adapostite ori datorita cerintelor urbanistice impuse de autoritatea publica, au o durata de existenta limitata, precizata si prin 
autorizatia de construire. De regula, constructiile cu caracter provizoriu se realizeaza din materiale si alcatuiri care permit demontarea rapida in vederea aducerii terenului la 
starea initiala (confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria constructiilor cu caracter provizoriu 
fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, pergole ori altele 
asemenea. In sensul prezentei legi realizarea constructiilor provizorii se autorizeaza in aceleasi conditii in care se autorizeaza constructiile definitive.”Intrucat terenul pe care 
se doreste realizarea unei constructii cu caracter definitiv are la baza un contract de comodat (autentificat cu nr. 1420/26.09.2012), consideram ca nu pot fi indeplinite 
criteriile de eligibilitate EG1 si EG6. Prin proiect se propune construirea unei hale de productie in care sa se amplaseze echipamente si utilaje pentru desfasurarii activitatii 
de imbuteliere a apei de masa si bauturi racoritoare.In ceea ce priveste natura constructiei ce se doreste a se realiza prin proiect ,conform deviz pe obiect, studiul de 
fezabilitate - cap. 2.3, cap. 3 (3.3), cap. 3.8, schite prezentate la cap. II-Parti desenate (incomplete, intrucat nu sunt prezentate ridicarile topografice, planuri de arhitectura 
de amplasare echipamente pe fluxul tehnologic) si certificat de urbanism nr. 11/11.09.2012, rezulta ca aceasta reprezinta o constructie cu caracter definitiv. Conform 
Ghidului solicitantului aferent Masurii 312-Capitolul 4,subcapitolul 4.1 unde se face precizarea ca ,, Pentru construcţiile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente 
care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donaţie, certificat 
de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească/ contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/1991, modificată şi completată, asupra terenului 
pe care urmează a se realiza investiţia.Pentru construcţiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, modificată şi completată, solicitantul poate prezenta şi 
un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului.’’ Conform Legii 50/1991 – „Constructii cu caracter provizoriu Constructiile autorizate ca atare, indiferent de 
natura materialelor utilizate, care, prin specificul functiunii adapostite ori datorita cerintelor urbanistice impuse de autoritatea publica, au o durata de existenta limitata, 
precizata si prin autorizatia de construire. De regula, constructiile cu caracter provizoriu se realizeaza din materiale si alcatuiri care permit demontarea rapida in vederea 
aducerii terenului la starea initiala (confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria constructiilor 
cu caracter provizoriu fac parte: chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, 
pergole ori altele asemenea. In sensul prezentei legi realizarea constructiilor provizorii se autorizeaza in aceleasi conditii in care se autorizeaza constructiile 
definitive.”Intrucat terenul pe care se doreste realizarea unei constructii cu caracter definitiv are la baza un contract de comodat (autentificat cu nr. 1420/26.09.2012), 
consideram ca nu pot fi indeplinite criteriile de eligibilitate EG1 si EG6.

500 312 M 01 12 2 10 00028 2012 9 27

MODERNIZARE CABINET 
MEDICAL VETERINAT SI 

ACTIVITATI DE DEZINFECTIE, 
DEZINSECTIE SI DERATIZARE

SC EXPERT AVI 
VET SRL BUZAU

Comuna/Oras 
AMARU Sat 
DULBANU

- - - - - - - - - - 275.118 0 192.583 0 82.535 73.367.271

La punctul 1.2 s-a bifat nu deoarece semnatura de pe declaratia pe proprie raspundere nu este a responsabilului legal. La criteriul EG6 s-a bifat nu deoarece echipamentele 
pentru activitatile sanitar-veterinare si decontaminare care se solicita prin intermediul proiectului vor fi amplasate la sediul societatii. Conform certificat constatator, sediul 
societatii este in sat Dulbanu, comuna Amaru, DJ 102H, nr. 263Bis, judet Buzau, pentru care este mentionat in certificatul constatator un contract de inchiriere nr. 649867 
din 08.04.2011, incheiat pe 10 ani, contract care nu a fost depus initial in cererea de finantare. Avand in vedere ca cererea de finantare a fost depusa pe data de 
27.09.2012, contractul de inchiriere nu este incheiat pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare.Avand in vedere ca investitia presupune o 
modernizare prin achizitia de echipamente pentru desfasurarea activitatii la sediu, era necesara depunerea unui document pentru sediu, de proprietate sau de folosinta 
incheiat pe o perioada de cel putin 10 ani, document pe care solicitantul nu l-a depus.La criteriile EG7 si EG8 s-a bifat nu deoarece semnaturile din aceste declaratii nu ii 
apartine responsabilului legal. Deoarece proiectul nu indeplineste criteriile de eligibilitate de mai sus, consideram ca nu este necesara verificarea viabilitatii economico-
financiare a proiectului. Proiectul a fost declarat neeligibil intrucat semnaturile de pe cererea de finantare si declaratii nu apartin responsabilului legal. Verificarea a fost 
efectuata prin intermediul vizitei pe teren, unde responsabilul legal a semnat in fata expertilor, iar semnatura coincide cu cea din contractul de comodat prezentat care a fost 
incheiat la notar. Restul semnaturilor din dosarul cererii de finantare nu apartin responsabilului legal.De asemenea, un alt criteriu de eligibilitate neindeplinit este EG6. 
Deoarece echipamentele pentru activitatile sanitar-veterinare si decontaminare care se solicita prin intermediul proiectului vor fi amplasate la sediul societatii solicitantul 
trebuia sa depuna un document pentru sediu, de proprietate sau de folosinta incheiat pe o perioada de cel putin 10 ani. Conform certificat constatator, sediul societatii este 
in sat Dulbanu, comuna Amaru, DJ 102H, nr. 263Bis, judet Buzau, pentru care este mentionat in certificatul constatator un contract de inchiriere nr. 649867 din 
08.04.2011, incheiat pe 10 ani, contract care nu a fost depus initial in cererea de finantare. Avand in vedere ca cererea de finantare a fost depusa pe data de 27.09.2012, 
contractul de inchiriere nu este incheiat pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare.Avand in vedere ca investitia presupune o modernizare prin 
achizitia de echipamente pentru desfasurarea activitatii la sediu,era necesara depunerea unui document pentru sediu, de proprietate sau de folosinta incheiat pe o perioada 
de cel putin 10 ani, document pe care solicitantul nu l-a depus.
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»ACHIZITIA DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE PENTRU 

REALIZAREA LUCRĂRILOR 
DE PREGĂTIRE A TERENULUI 

IN ZONA RURALA »

SC EDILITAR 
SERV VAL  SRL BUZAU

Comuna/Oras 
TOPLICENI Sat 

RADUCESTI
- - - - - - - - - - 213.350 0 149.345 0 64.005 73.516.616

S-a bifat ,,nu'' la EG1.deoarece, conform metodologiei de verificat a eligibilitatii si a Ghidului Solicitantului pentru masura 312 la pct. EG1.unde se mentioneaza “In situatia 
in care expertul regaseste in studiul de fezabilitate/memoriu justificativ informatii copiate din alte proiecte similare, functie de ponderea acestor preluari, poate decide 
diminuarea cheltuielilor de la cap.3-Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea acestui criteriu in cazul in care nu se dovedeste o particularizare la specificul 
proiectului”.In urma verificarii in baza de date, se constata ca in aceeasi sesiune de depunere pe masura 312 in 2012 s-a depus un alt proiect depus de SC 
METROPOLITAN PERPETUM VAL SRL, F312M011221000025 cu care s-au identificat elemente descrise la punctul 6.In acest sens, s-a constatat ca memoriile 
justificative sunt aproape identice, ofertele atasate sunt aproape identice, personalul care a elaborat memoriul justificativ este acelasi si de asemenea comisia de licitatie 
mentionata in memoriul justificativ este formata din aceeasi membri (membri a caror legaturi cu solicitantul nu au fost mentionate).Astfel, intrucat nu s-a identificat o 
particularizare la specificul proiectului, consideram ca acest criteriu nu este indeplinit conform mentiunilor din metodologie si Ghidul Solicitantului.S-a bifat ,,nu'' la EG 7 
deoarece in urma solicitarii de informatii suplimentare s-a constatat faptul ca solicitantul a creat condititii artificiale(descrise la punctul 6 din prezentul document) in scopul 
dovedirii asigurarii cofinantarii. nu s-a bifa la punctul 4 deoarece consideram ca valoarea acestor cheltuieli devine neeligibila pe motiv ca cele doua proiecte verificate in 
paralel sunt aproape identice. La punctul 6 s-a bifat ,,nu’’ intrucat s-au constatat urmatoarele aspecte:-in urma verificarii in baza de date, se constata ca in aceeasi sesiune 
de depunere pe masura 312 in 2012 s-a depus un alt proiect depus de SC METROPOLITAN PERPETUM VAL SRL, F312M011221000025 cu care s-au identificat 
elemente comune si anume:- Aceleasi consultant;- Acelasi amplasament (comuna);- Acelasi cod CAEN;- Aceleasi obiective investitionale, respectiv oferte de la aceeasi 
furnizori,motiv pentru care, s-a facut verificarea simultan cu proiectulul depus de SC METROPOLITAN PERPETUM VAL SRL.In urma verificarii celor 2 proiecte s-au 
constat urmatoarele:a) - legaturi financiare intre cele 2 proiecte . La Cererea de Finantare(depusa pe data de 27.09.2012), solicitantul a depus extras de cont din data de 
26.09.2012 din care reiese ca detine valoarea de 290.000 ron formata din :- in data de 26.09.2012, SC EDILITAR SERV VAL SRL ,prin asociatul unic Oancea Daniella a 
depus ca aport personal suma de 160.000 RON - tot in aceeasi data incaseaza suma de 130.000 RON cu mentiunea ,,cv avans lucrari ..’’ de la SPOT TRANSPORT 
SRL.In urma solicitarii de informatii suplimentare in care s-au cerut clarificari privind suma depusa si un extras de cont detaliat pentru perioada 15.09.2012-15.10.2012, se 
constata urmatoarele: -in data de 26.09.2012 toata suma de 290.000 ron este retrasa pentru plata cv avans lucrari–OPH/1 catre SC METROPOLITAN PERPETUM VAL 
SRL(infiintata in data de 31.07.2012)-tot in data de 26.09.2012 SC EDILITAR SERV VAL SRL incaseaza c/v returnare avans marfa de la SC METROPOLITAN 
PERPETUM VAL SRL pe care i-a si retras in aceeasi zi.De mentionat este faptul ca in cadrul memoriului justificativ ,la punctul 2.6.6 nu sunt mentionati in mod concret ca 
si potentiali clienti pentru executare de lucrari nici SC SPOT TRANSPORT SRL si nici SC METROPOLITAN PERPETUM VAL SRL .In vederea justificarii miscarilor de 
sume din extras, s-au depus ca documente Contracte de prestari servicii(inclusiv un act aditional) precum si niste facturi proforme.Din analiza acestor documente raportat la 
datele mentionate in extrasul de cont detaliat rezulta ca acestea nu sunt in corelare unele cu altele(ex. In extrasul de cont rezulta ca pe data 26.09.2012 SC EDILITAR 
SERV VAL SRL a primit de la SPOT TRANSPORT SRL suma de 130.000 ron pentru care a depus un contract de prestari servicii Nr. 1 incheiat in data de 21.09.2012 
care are ca obiect ,,executarea de lucrari in constructii’’din care rezulta ca ,,Prestator’’ este SC SPOT TRNSPORT SRL iar ,,Beneficiar ‘’ este SC EDILITAR SERV VAL 
,deci in concluzie SC SPOT TRNSPORT SRL ii presteza lucrari lui SC EDILITAR SERV VAL si tot el ii plateste contravaloarea stipulata in contract,din cel de-al doilea 
contract s-ar intelege ca SC METROPOLITAN PERPETUM VAL SRL ii plateste lui SC EDILITAR SERV VAL suma de 160.000 ron desi din extras rezulta ca odata 
aceasta suma reprezinta aport propriu al asociatului unic al SC EDILITAR SERV VAL,Oancea Daniela,ia alta data ,in aceeasi zi,rezulta ca aceasta suma reprezinta ,,c/v 
returnare avans marfa de la SC METROPOLITAN PERPETUM VAL SRL deoarece mai inainte ,tot in aceeasi zi SC EDILITAR SERV VAL plateste ca si c/v avans lucrari 
suma de 290.000 ron; din actul aditional nr.1 la contractul nr. 1 /21.09.2012 depus la dosarul de informatii suplimentare nu rezulta data la care acesta a fost 
intocmit/semnat ia modificarile stipulate in continutul acestuia fac referire la cesionarea tuturor drepturilor si obligatiilor ce revin persoanei juridice SC EDILITAR SERV VAL 
din ,,contractul nr. 128/21.09.2012 (contract care nu a fost depus la dosar)
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ACHIZITIE LINII 
TEHNOLOGICE PRODUCTIEI 

DE APA PLATA SI 
CARBOGAZOASA

SOCIETATEA 
COMERCIALA 

PURE AQUAMIN 
SRL

BUZAU
Comuna/Oras 
LOPATARI Sat 

PLOSTINA
- - - - - - - - - - 226.650 0 192.652 0 33.998 73.709.268

-Solicitantul are statutul de microintreprindere din spatiul rural din sectorul non-agricol -SRL-cu sediul social in satul Plostina,comuna Lopatari,constructia C1,camera 2 
(pag.85),fiind un start-up infiintat in data de 30.07.2012.Investitia propusa a fi realizata prin proiect va fi in imobilul situat in intravilanul comunei Lopatari , T63,P4402,P440
,compus din teren in suprafata de 5549mp(996mp curti/constructii si 4553 faneata) si constructia C1de 780mp (pag.610) conform Contract de Locatiune nr.1588 din 
28.08.2012. -Solicitantul este inregistrat cu cod CAEN 1107-productia de bauturi racoritoare nealcoolice,productia de ape minerale si alte ape imbuteliate,conform 
certificatului constatator atasat(pag.85). -Solicitantul,sc PURE AQUAMIN srl ,are ca asociat unic pe doamna RADU Octavia-Daniela-Florena(pag.85),care nu mai figureaza 
ca actionar la alte firme.Responsabilul legal al proiectului este domnul RADU Florin administrator al firmei Pure Aquamin care este si actionarul majoritar (67 % din actiuni) 
si ,totodata, administratorul firmei Evo Industries INT_cele doua societati au ca activitate principala imbutelierea apei provenita din izvorul Penteleu,activitate ce s-a 
desfasurat si se va desfasura in aceiasi locatie si ,pana la o eventuala aprobare a acestei Cereri de Finantare ,cu aceleasi utilaje. In urma efectuarii vizitei pe teren ,din 
05.06.2013,s-au constatat urmatoarele: -sc Pure Aquamin srl a devenit proprietara imobilului situat in intravilanul comunei Lopatari , T63,P4402,P4403 ,compus din teren 
suprafata de 5549mp(996mp curti/constructii si 4553 faneata)si constructia C1 de 780 mp,precum si a imobilului situat in T62,P4289 compus din 3545 mp(3000mp livada 
si 545mp pasune),conform Contract de vanzare/cumparare nr.1998 din 13.noiembrie.2012.Constructia C1 este o hala de productie,racordata la utilitati(inclusiv este 
realizata si captarea izvorului Penteleu ) ,hala de productie in care firma sc Evo Industries INT a imbuteliat apa plata si carbogazoasa pana in momentul efectuarii vanzarii 
catre sc Pure Aquamin.Utilajele ce s-au identificat la momentul efectuarii celor doua vizite pe teren au fost inchiriate –odata cu cumpararea imobilului- de catre sc Pure 
Aquamin pentru o perioada de 12 luni,estimativ pana la aprobarea prezentei Cereri de finantare In urma refacerii vizitei pe teren din 05.06.2013 au fost atasate urmatoarele 
documente la Fisa E3.8,dupa cum urmeaza:-Contract de vanzare /cumparare nr.1998 din 13.noiembrie .2012-Contract de imprumut de folosinta din 13.11.2012 incheiat 
intre sc Evo Industries INT si sc Pure Aquamin-Contract de inchiriere din 15.11.2012 incheiat intre Alfa Prod si Pure Aquamin -Buletin de analiza pentru apa imbuteliata 
nr.22148 si nr.22147 din 13.11.2012 (buletin de analiza cerut de solicitant).In urma celor constatate la vizita pe teren din data de 05.06.2013 si studiind documentele 
atasate la fisa E3.8 incheiata in urma acestei verificari putem trage concluzia ca activitatea de imbuteliat apa plata si carbogazoasa a fost preluata si continuata de catre 
solicitant,iar acesta desfasoara deja activitatea de imbuteliat apa plata .Prin urmare putem considera ca ar trebui modificata incadrarea din &lt;investitie noua&gt; in 
&lt;modernizare&gt;.Lipsa documentelor obligatorii –in cazul unitatilor care se modernizeaza-din dosarul Cererii de finantare(doc.9.1,9.2 si 9.3) conduce la declararea 
acestei Cereri de finantare ca fiind neeligibila. EG2-viabilitatea investitiei -solicitantul isi propune sa achizitioneze prin proiect ,printre altele ,urmatoarele:-o linie de imbuteliat 
apa plata in PET 2 litri cu o productivitate de 2.000 buc pet 2 l /ora-o linie de imbuteliat apa plata in PET 5 litri cu o productivitate de 1.000 buc pet 5 l /ora Comform celor 
specificate in proiectiile financiare ,solicitantul isi propune sa realizeze:- o productie fizica de butelii pet 2 l de 600.000 bucati in anul 1 ajungand la o productie de 775.000 
bucati in anul 5- o productie fizica de butelii pet 5 l de 160.000 bucati in anul 1 ajungand la o productie de 275.000 bucati in anul 5 Tinand cont de productivitatea liniilor de 
imbuteliere ar rezulta urmatorul grad de incarcare(functionare):-linia de imbuteliere pentru pet 2l :300 ore /an anul1=38 zile/an intr-un schimb/zi 388 ore /an anul5=49 zile/an 
intr-un schimb/zi-linia de imbuteliat pentru pet 5 l :160 ore/an anul1=20 zile/an intr-un schimb/zi 275 ore/an anul5=35 zile/an intr-un schimb/ziRezulta o alegere a utilajelor 
echipamentelor nejustificata din punct de vedere al capacitatilor de productie(utilaje supradimensionate),nu este justificata nici infiintarea celor 8 locuri de munca-utilajele si 
,implicit,salariatii vor lucra aproximativ 4-5 luni/an. In Studiul de fezabilitate nu s-a descris detaliat activitatea propusa prin proiect,nu s-au precizat datele tehnice privind 
captarea izvorului Penteleu(debit,mod de stocare,lungime retea de aductiune etc)date necesare pentru a putea verifica corectitudinea datelor folosite in prognozele 
financiare. Nu a fost atasat la dosarul Cererii de finantare un document incheiat cu ANAR(aviz sau autorizatie conform legislatiei in vigoare),pentru a avea certitudinea ca 
activitatea propusa de solicitant este in conformitate cu legislatia in vigoare,nu a fost precizat modul de control al calitatii apei imbuteliate. Consideram ca solictantul a 
utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari,prin urmare acest criteriu de eligibilitate nu a fost indeplinit.EG4:Lipsa documentelor obligatorii –in 
cazul unitatilor care se modernizeaza-din dosarul Cererii de finantare(doc.9.1,9.2 si 9.3) conduce la neindeplinirea acestui criteriu de eligibilitate Responsabilul legal al 
proiectului este domnul RADU Florin administrator al firmei Pure Aquamin care este si actionarul majoritar (67 % din actiuni) si ,totodata, administratorul firmei Evo 
Industries INT_cele doua societati au ca activitate principala imbutelierea apei provenita din izvorul Penteleu,activitate ce s-a desfasurat si se va desfasura in aceiasi locatie 
si ,pana la o eventuala aprobare a acestei Cereri de Finantare ,cu aceleasi utilaje.sc Pure Aquamin srl a devenit proprietara imobilului situat in intravilanul comunei Lopata
T63,P4402,P4403 ,compus din teren in suprafata de 5549mp(996mp curti/constructii si 4553 faneata)si constructia C1 de 780 mp,precum si a imobilului situat in 
T62,P4289 compus din 3545 mp(3000mp livada si 545mp pasune),conform Contract de vanzare/cumparare nr.1998 din 13.noiembrie.2012,prin cumparare de la firma sc 
Evo Industries INTConstructia C1 este o hala de productie racordata la utilitati(inclusiv este realizata si captarea izvorului Penteleu ) hala de productie in care firma sc E
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»ACHIZITIA DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE PENTRU 

REALIZAREA LUCRĂRILOR 
DE PREGĂTIRE A TERENULUI 

IN ZONA RURALA »

SC 
METROPOLITAN 
PERPETUM VAL  

SRL

BUZAU
Comuna/Oras 

TOPLICENI Sat 
DEDULESTI

- - - - - - - - - - 213.350 0 149.345 0 64.005 73.858.613

Conform metodologiei de verificat eligibilitatea 312 si a Ghidului Solicitantului, la pct. EG1.: “In situatia in care expertul regaseste in studiul de fezabilitate/memoriu 
justificativ informatii copiate din alte proiecte similare, functie de ponderea acestor preluari, poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3-Cheltuieli pentru proiectare sau 
neeligibilitatea acestui criteriu in cazul in care nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului”.In urma verificarii in baza de date, se constata ca in aceeasi sesiune 
de depunere pe masura 312 in 2012 s-a depus un alt proiect depus de SC EDILITAR SERV VAL SRL, F312M011221000026 cu care s-au identificat elemente descrise la 
punctul 6.In acest sens, s-a constatat ca memoriile justificative sunt identice, ofertele atasate sunt identice, personalul care a elaborat memoriul justificativ este acelasi si de 
asemenea comisia de licitatie mentionata in memoriul justificativ este formata din aceeasi membri (membri a caror legaturi cu solicitantul nu au fost mentionate).Astfel, 
intrucat nu s-a identificat o particularizare la specificul proiectului, consideram ca acest criteriu nu este indeplinit conform mentiunilor din metodologie si Ghidul 
Solicitantului.La punctul EG7 s-a La cererea de finantare, solicitantul a depus extras de cont din data de 26.09.2012 din care reiese ca valoarea de 290.000 ron, cu care 
solicitantul justifica partea de cofinantare este virata de catre SC EDILITAR SERV VAL SRL reprezentand contravaloare avans lucrari. In urma solicitarii de informatii 
suplimentare in care s-au cerut clarificari privind suma depusa si un extras de cont detaliat pentru perioada 15.09.2012-15.10.2012. In vederea justificarii miscarilor de sum
din extras, s-au depus ca documente Contracte de prestari servicii (inclusiv un act aditional) precum si facturi proforme. Din analiza acestor documente raportat la datele 
mentionate in extrasul de cont detaliat rezulta ca acestea nu sunt in corelare unele cu altele si constatandu-se legaturi contractuale intre cei 2 solicitanti de proiecte, 
consideram ca solicitantul nu poate asigura partea de cofinantare, motiv pentru care s-a bifat "nu" la EG7. De asemenea, analizand raspunsul la informatii suplimentare si 
documentele depuse, constatam ca s-au creat conditii artificiale privind asigurarea cofinantarii, dupa cum sunt descrise la pct.6 din Fisa de verificare a criteriilor de 
eligibilitate. La punctul 6 s-a bifat "nu" intrucat in urma verificarii in baza de date, se constata ca in aceeasi sesiune de depunere pe masura 312 in 2012 s-a depus un alt 
proiect depus de SC EDILITAR SERV VAL SRL, F312M011221000026 cu care s-au identificat elemente comune si anume:- Aceleasi consultant;- Acelasi amplasament 
(comuna);- Acelasi cod CAEN;- Aceleasi obiective investitionale, respectiv oferte de la aceeasi furnizori,motiv pentru care, s-a facut verificarea simultan cu proiectul depus 
de SC EDILITAR SERV VAL SRL.In urma verificarii celor 2 proiecte s-au constat urmatoarele:a) - legaturi financiare intre cele 2 proiecte . La cererea de finantare, 
solicitantul a depus extras de cont din data de 26.09.2012 din care reiese ca valoarea de 290.000 ron, cu care solicitantul justifica partea de cofinantare este virata de catre 
SC EDILITAR SERV VAL SRL reprezentand contravaloare avans lucrari. In urma solicitarii de informatii suplimentare in care s-au cerut clarificari privind suma depusa si u
extras de cont detaliat pentru perioada 15.09.2012-15.10.2012. In vederea justificarii miscarilor de sume din extras, s-au depus ca documente Contracte de prestari servicii 
(inclusiv un act aditional) precum si niste facturi proforme. Din analiza acestor documente raportat la datele mentionate in extrasul de cont detaliat rezulta ca acestea nu 
sunt in corelare unele cu altele. Astfel se constata urmatoarele: - in data de 26.09.2012 SC METROPOLITAN PERPETUM SRL a primit suma de 290.000 ron de la SC 
EDILITAR SERV VAL SRL, dupa care a solicitat extrasul de cont si l-a depus la cererea de finantare in vederea asigurarii cofinantarii private (autofinantare – conform 
planului financiar depus). - ulterior, in aceeasi zi, SC METROPOLITAN PERPETUM VAL SRL a “returnat“ contravaloare avans catre SC SPOT TRANSPORT SRL, 
valoarea de 130.000 ron (valoare care fusese virata de catre SC SPOT TRANSPORT SRL in contul SC EDILITAR SERV VAL SRL tot ca si contravaloare avans, si 
impreuna cu suma de 160.000 ron pe care ii avea in cont, SC EDILITAR SERV VAL SRL ii virase un total de 290.000 ron solicitantului SC METROPOLITAN PERPETUM 
VAL SRL );- de asemenea, in aceeasi zi, SC METROPOLITAN PERPETUM VAL SRL a returnat si diferenta de 160.000 ron catre SC EDILITAR SERV VAL SRL.- in 
vederea justificarii miscarilor de sume, s-au depus urmatoarele contracte prin raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare: contract nr. 1/21.09.2012 intre SC 
EDILITAR SERV VAL SRL si SC SPOT TRANSPORT SRL pentru prestari servicii in valoare de 130.000 ron (prin care prestatorul este SC SPOT TRANSPORT SRL si tot 
prestatorul vireaza si banii), reprezentata prin factura proforma 1/25.09.2012 si achitata cu Ordin de Plata, Act aditional 1 (fara data) la contract 1/21.09.2012 privind 
cesiunea drepturilor si obligatiilor contractuale ce rezulta din contract pentru valoarea de 130.000 ron in vederea justificarii valorii primite de SC METROPOLITAN 
PERPETUM VAL SRL, insotita in mod eronat de factura proforma privind cesiunea emisa de SC METROPOLITAN PERPETUM VAL SRL catre SC EDILITAR SERV VAL 
SRL (trebuia emisa invers), si contract nr.1/26.09.2012 intre SC EDILITAR SERV VAL SRL si SC METROPOLITAN PERPETUM VAL SRL privind prestarea de servicii si 
justificarea transferului de 160.000 ron (prin care prestatorul este SC EDILITAR SERV VAL SRL si tot prestatorul vireaza si banii). - Mentionam ca nu s-a rezilierea acestor 
contracte in vederea justificarii rambursarii sumelor catre cele 2 societati. In acest sens, consideram ca SC METROPOLITAN PERPETUM VAL SRL, nu poate asigura 
partea de cofinantare, creandu-se conditie artificiala prin imprumutul sumei de 290.000 ron justificati ca si contravaloare avans lucrari, tinand cont de faptul ca aceste sume 
au fost rambursate in aceeasi zi desi nu s-au depus contracte de reziliere a contractelor si nici sumele nu au fost inregistrate in proiectiile financiare ca avans de la terti 
(sumele fiind returnate in aceeasi zi) b) - crearea de conditii artificiale avand la baza alte situatii identificate de expertii evaluatori In urma analizarii proiectului s-au consta

504 312 M 01 12 2 10 00024 2012 9 27
DEZVOLTAREA SC BRACO 

EDILITAR SRL PRIN 
ACHIZITIE DE MIJLOACE FIXE

SC BRACO 
EDILITAR SRL BUZAU

Comuna/Oras 
PIETROASELE Sat 

SARANGA
- - - - - - - - - - 154.875 0 134.432 0 57.613 73.993.045

Proiectul a fost declarant neeligibil deoarece solicitantul a depus la dosarul Cererii de Finantare un Contract de comodat pentru dovedirea existentei spatiului de garare a 
utilajului din continutul caruia rezulta ca acesta are o valabilitate de 10 ani de la data autentificarii documentului (24.09.2012), dosar ce a fost depus la OJPDRP Buzau pe 
data de 27.09.2012 neindeplinindu-se astfel criteriile de eligibilitate EG1 si EG6 deoarece contractul de comodat pentru terenul pe care se va realiza investitia, nu intruneste 
conditia perioadei de ,,...cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare''. S-a bifat cu ,,nu'' deoarece solicitantul nu a completat valoarea TVA in cadrul bugetului 
indicativ. -a bifat cu ,,nu'' la punctele 3.1 si 3.7 deoarece solicitantul nu a completat valoarea TVA in cadrul bugetului indicativ
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505 312 C 01 12 2 10 00022 2012 9 27

INFIINTARE FABRICA DE 
ARTICOLE DE 

IMBRACAMINTE BRODATE SI 
REALIZATE IN STIL 

TRADITIONAL

SC MARCONF 
IMPEX SRL BUZAU

Comuna/Oras 
COZIENI Sat 
BALANESTI

- - - - - - - - - - 234.645 35.000 199.448 0 35.197 74.192.493

Criteriul de eligibilitate EG 2 se considera neindeplinit datorita urmatoarelor considerentea) spatii propuse supradimensionate comparativ cu numărul şi dimensiunea 
utilajelor - Solicitantul isi propune realizarea unei constructii impreuna cu utilitatile acesteia (panouri fotovoltaice , central termica, statie de epurare) necesare pentru 
desfasurarea activitatii de “aplicat broderie” pe articole de imbracaminte pe care le achizitioneaza de la terti.- Valoarea constructiei impreuna cu utilitatile acesteia este de 
202.125 euro iar pentru activitatea de brodat valoarea este de 8.700 euro (foarfece si ace, mese/bancuri de lucru, notebook, imprimanta, UPS, fier de calcat, rafturi). In 
consecinta raportul dintre valoarea aferenta activitatii si cea a constructiei este de 1/23.- Pretul folosit la realizarea constructiei este de 1.055, 48 euro/mp.- Utilitatile 
propuse/ panouri fotovoltaice, centrala pe peleti, statie de epurare sunt propuse la preturi extreme de mari raportat la obiectivul investitiei.- Desi in descrierea proiectului, pct 
A4 din Cererea de Finantare, in Studiul de Fezabilitate (pag. 42 s.a.), denumirea constructiei este cea de “hala de productie”, din plansele prezentate si descrierea in Studiul 
de Fezabilitate se poate trage usor concluzia ca aceasta constructie ar putea avea destinatia unei “case de locuit”.- De asemenea consideram ca nu era impetuos necesar 
construirea etajului numai pentru amenajarea unui birou si a grupului sanitar necesar acestuia destinat ingineruluib) folosirea unor tarife nejustificate si nefundamentarea 
pietei de desfacereConform mentiunilor din Studiul de fezabilitate, pag. 47, unul din furnizorii mentionati este Kurtman &amp; Kurtman SRL care conform cod CAEN 
secundar 4719 si 4771, reiese ca acesta este distribuitor si nu producator de articole vestimentare. La verificarea acestui furnizor pe internet, pe site-ul official Kurtmann, 
sunt afisate produse vestimentare care reprezinta marci recunoscute (ex. Bershka , Stradivarius, etc – atasam extras site pentru modelul “camasi”). Marca Bershka si 
Stradivarius apartin Grupului INDITEX (conform extras site official INDITEX). In studiul de fezabilitate, solicitantul nu face mentiunea modalitatii de obtinere si desfacere a 
produsului finit cu aplicatii de ornamente diverse si broderie. Se face mentiunea ca nu s-a prezentat acordul producatorului de a se aduce modificari produsului etichetat cu 
marca amintita ceea ce inseamna ca solicitantul nu poate vinde produsul cu aceeasi marca. De asemenea, inlaturarea etichetei si vanzarea produsului finit ca produs 
propriu neinregistrat ca marca contravene legii 11/1991 cu modificarile si completarile aduse prin legea 298/2001 privind concurenta neloiala in ceea ce priveste folosirea 
unui model industrial (“tipar”) care produce confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant (art. 5, pct a. - atasam extras lege).Accesoriile si broderiile aplicate unei marci 
recunoscute nu pot fi assimilate activitatii mestesugaresti in vederea obtinerii unui produs traditional. In acest sens, intrucat exista 2 produse finite : traditional si modern, nu 
s-a facut o analiza si nu s-a justificat care este piata de desfacere in cazul celor 2 produse. De asemenea, preturile care au stat la baza intocmirii prognozei veniturilor nu 
sunt diferentiate pe tipuri de produse, cele moderne fiind asimilate ca si pret cu cele traditionale (nu se mentioneaza suprafata brodata diferentiata pe cele 2 tipuri de 
produse, ornamentele aplicate, etc). Astfel nu se poate lua in calcul veniturile prognozate pentru verificarea viabilitatii intrucat se considera ca preturile utilizate pentru 
produsul “modern” nu sunt justificate. Verificarea viabilitatii nu poate fi efectuata intrucat nu se poate lua in calcul veniturile prognozate deoarece preturile utilizate pentru 
produsul “modern” nu sunt justificate. La criteriul de eligibilitate nr. 6 se considera ca solicitantul a creat conditii artificiale din urmatoarele considerente:- Pentru dovedirea 
cofinantarii solicitantul a depus un extras in care se mentioneaza ca suma este primita de la SC MARAGRO SRL si ca reprezinta contravaloarea factura MRC 0001 24 09 
12.- D-na Anton Elena si Dl Anton Marin, au dat in superficie terenul pe care solicitantul SC MARCONF SRL isi va realiza investitia . De asemenea, Dna Anton Elena a dat 
in comodat si spatiu care constituie sediul solicitantului solicitantului.- Mentionam ca SC MARAGRO SRL are proiect in implementare pe masura 123 – conform contract d
finantare C123011121000001/30.01.2012 cu titlul: „Infiintare fabrica de procesare fructe si depozit climatizat, apartinand SC MARAGRO SRL, comuna Cozieni, sat 
Balanesti, jud. Buzau”. - Reprezentantul legal al societatii MARAGRO este dna Anton Elena, iar actionar unic este ANTON ANA MARIA. Reprezentantul legal, D-na Anton 
Elena a imputernicit pe consultantul proiectului, Dl VOIEVOZEANU CATALIN sa reprezinte societatea in legaturile contractuale cu APDRP. Reprezentantul legal al SC 
MARCONF SRL a imputernicit tot pe Dl VOIEVOZEANU CATALIN sa reprezinte societatea in legaturile contractuale cu APDRP (reprezentantul firmei de consultata SC 
CODEART SRL - la ambele proiecte)

506 312 C 01 12 2 10 00062 2012 9 28

CONSTRUIRE HALA 
BRICHETARE PAIE SI ALTE 

RESTURI VEGETALE, SATUL 
MIHAILESTI (EXTRAVILAN), 

COMUNA MIHAILESTI

ENERGY BIODAN 
SRL BUZAU

Comuna/Oras 
GLODEANU SARAT 

Sat GLODEANU 
SARAT

- - - - - - - - - - 245.542 10.714 208.710 0 36.832 74.401.203

In urma verificarilor efectuate conform proceduri de conditii artifiicale pentru masura 312 s-a constatat faptul ca SC Energy Biodan SRL a creat conditii artificiale impreuna 
cu SC Agrilid Activ SRL. In urma verificarilor sau constatat faptul ca cele doua societati comerciale au mai multe elemente comunea aecestea sunt: acelasi sediu social in 
jud. Buzau, com. Glodeanu Sarat, sat Glodeanu Sarat, nr. 945, numerele de inregistrare a cererilor de finantare sunt consecutive si depuse in aceeasi zi 
(F312C011221000062/28.09.2012 –SC Energy Biodan SRL si F312C011221000061/28.09.2012 - SC Agrilid Activ SRL ), cele doua proiecte au acelasi titlu de proiect, 
valoarea cofinantari este aproape identica deiferentele dintre cele doua societati comerciale este de 2000-3000 euro, proiectantul general a celor doua proiecte este SC AUM 
SRL cele doua constructi sunt identice, cele doua proiecte sunt asemanatoare incepand de la asezarea in pagina si pana la formatul continutului in proportie de 90%, SC 
Energy Biodan SRL achizitioneaza terenul in suprafata de 2075 mp, teren arabil situat in comuna Mihailesti sat Mihailesti tarlaua 8, parcela 38 de la Tanase Dumitru prin 
actul de vanzare cumparare incheiat la BNP Stefan Vergu in data de 31.07.2012 cu nr.2663. Ulterior SC Energy Biodan SRL lotizeaza aceasta parcela in 3 loturi cum 
urmeaza: Lot 1-743 mp, Lot 2-990 mp, Lot 3-342 mp, prin actul de dezlipire cu nr. 3126/03.09.2012 incheiat la BNP Stefan Vergu. Din cele 3 loturi Lotul 1 este dat catre 
SC Agrilid Activ SRL prin contract privind constituirea dreptului de superficie cu titlu gratuit, incheiat la BNP Stefan Vergu in data de 18.09.2013 cu nr.3357. Cele doua 
societati comerciale urmatoarele documente : certificatul de urbanism, decizia etapei de evaluare initiala eliberata de APM Buzau, cerificatele de atestare fiscal eliberate de 
catre ANAF Buzau, documentele de la DSVPSA Buzau, notificarea de la DSP Buzau au numere de inregistrare consecutive din aceeasi zi. Cele doua societati au fost 
infintate in aleeasi luna dar in zile diferite. Ambele societati au anexat la cererea de finantare antecontracte de vanzare cumparare a brichetelor din paie cu SC Avis 
muntenia MGM SRL. Cele doua contracte au fost incheiate in aceasi zi si au numere de inregistrare consecutive. Cele doua societati au depus la cererea de finantare 
aceleasi oferte pentru a achizitiona utilajele ce se dores finantate: Stucker Landtechnik oferta pentru tractor, East Eupean Trade SRL oferta pentru achizitionarea liniei de 
productie peleti, SC Meir Consulting SRL –panouri solare, Grall IS Bau&amp; Landmaschinen oferta pentru tractor, Sc Tihe Serv SRL panouri fotovoltaice, SC Ital Proiect 
Lemn SRL oferta instalatie produs bricete, SC Agromagris SRL oferta pentru tractor si SC Unisat Energy SRL oferta pentru panouri solare. In urma celor constatate si 
prezentate mai sus proiectul este declarat NEELIGIBIL. Proiectul a fost declarat neeligibil deoarece creaza conditii artificiale:In urma verificarilor efectuate conform proced
de conditii artifiicale pentru masura 312 s-a constatat faptul ca SC Energy Biodan SRL a creat conditii artificiale impreuna cu SC Agrilid Activ SRL. In urma verificarilor sau 
constatat faptul ca cele doua societati comerciale au mai multe elemente comunea aecestea sunt: acelasi sediu social in jud. Buzau, com. Glodeanu Sarat, sat Glodeanu 
Sarat, nr. 945, numerele de inregistrare a cererilor de finantare sunt consecutive si depuse in aceeasi zi (F312C011221000062/28.09.2012 –SC Energy Biodan SRL si 
F312C011221000061/28.09.2012 - SC Agrilid Activ SRL ), cele doua proiecte au acelasi titlu de proiect, valoarea cofinantari este aproape identica deiferentele dintre cele 
doua societati comerciale este de 2000-3000 euro, proiectantul general a celor doua proiecte este SC AUM SRL cele doua constructi sunt identice, cele doua proiecte sunt 
asemanatoare incepand de la asezarea in pagina si pana la formatul continutului in proportie de 90%, SC Energy Biodan SRL achizitioneaza terenul in suprafata de 2075 
mp, teren arabil situat in comuna Mihailesti sat Mihailesti tarlaua 8, parcela 38 de la Tanase Dumitru prin actul de vanzare cumparare incheiat la BNP Stefan Vergu in data 
de 31.07.2012 cu nr.2663. Ulterior SC Energy Biodan SRL lotizeaza aceasta parcela in 3 loturi cum urmeaza: Lot 1-743 mp, Lot 2-990 mp, Lot 3-342 mp, prin actul de 
dezlipire cu nr. 3126/03.09.2012 incheiat la BNP Stefan Vergu. Din cele 3 loturi Lotul 1 este dat catre SC Agrilid Activ SRL prin contract privind constituirea dreptului de 
superficie cu titlu gratuit, incheiat la BNP Stefan Vergu in data de 18.09.2013 cu nr.3357. Cele doua societati comerciale urmatoarele documente : certificatul de urbanism, 
decizia etapei de evaluare initiala eliberata de APM Buzau, cerificatele de atestare fiscal eliberate de catre ANAF Buzau, documentele de la DSVPSA Buzau, notificarea de 
la DSP Buzau au numere de inregistrare consecutive din aceeasi zi. Cele doua societati au fost infintate in aleeasi luna dar in zile diferite. Ambele societati au anexat la 
cererea de finantare antecontracte de vanzare cumparare a brichetelor din paie cu SC Avis muntenia MGM SRL. Cele doua contracte au fost incheiate in aceasi zi si au 
numere de inregistrare consecutive. Cele doua societati au depus la cererea de finantare aceleasi oferte pentru a achizitiona utilajele ce se dores finantate: Stucker 
Landtechnik oferta pentru tractor, East Eupean Trade SRL oferta pentru achizitionarea liniei de productie peleti, SC Meir Consulting SRL –panouri solare, Grall IS 
Bau&amp; Landmaschinen oferta pentru tractor, Sc Tihe Serv SRL panouri fotovoltaice, SC Ital Proiect Lemn SRL oferta instalatie produs bricete, SC Agromagris SRL 
oferta pentru tractor si SC Unisat Energy SRL oferta pentru panouri solare. In urma celor constatate si prezentate mai sus proiectul este declarat NEELIGIBIL.

507 312 C 01 12 2 10 00061 2012 9 28

CONSTRUIRE HALA 
PRODUCTIE PELETI DIN PAIE 
SI ALTE RESTURI VEGETALE, 

SATUL MIHAILESTI 
(EXTRAVILAN), COMUNA 

MIHAILESTI

AGRILID ACTIV 
SRL BUZAU

Comuna/Oras 
MIHAILESTI Sat 

MIHAILESTI
- - - - - - - - - - 245.542 10.714 208.710 0 36.832 74.609.913

solicitantul a fost informat in fisa E34 -informatii suplimentare Fisa care a fost transmisa in data de 08.07.2013 unde s-a trecut la cap 44utilaje si echipamente fara montaj , 
mijloace de transport , alte achizitii specifice - utilajul tractor in valoare de 61000euro. Deoarece pentru acest echipamenteste obligatoriu inregistrarea in Certificatul ORC a 
codului CAEN 0161 cod care este solicitat si acordat pentru alte activitati auxiliare agriculturii solicitantul este inregistrat pentru activitatea care se doreste in proiect cu cod
CAEN1629. A fost informat ca valoarea utilajului agricol tractor de al cap 44 sa fie trecuta pe cheltuiala neeligibila sau sa se renunte la acesta . In data de 16.07.2013s-a 
prezentat cu informatii suplimentare si valoarea respectiva s-a renuntat la aceasta achizitie s-a refacut anexa A 2 respectiv si Bugetul indicativ al proiectului A modificat si 
mentoinat la pct 36 de la SF modul de asigurare a utilitatilor a fost introdusa suma de 1632 euro pentru instalatii aferente putului forat si a fost mentionata in anexa A2 pe 
coloana neeligibilracordarea la energia electrica a fost estimata la aproximatv 1000euro ,valoare mentionata in anexa A3 pe coloana neeligibil . La acest cap 2 este eligibila 
valoare de 4500 euro pentru canalizare . In urma reverificarilor efectuate se considera ca solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati .s-a fractionat 
terenul care apartine proprietarului SC ENERGY BIODAN SRL cu sediul in comuna GLODEANU SARAT sat Glodeanu Sarat nr 945 jud Buzau .Terenul se afla in 
extravilanul comunei Mihailesti , tarlaua 8,parcela 38 , jud Buzau din care prin contractul privind constituirea dreptului de superficie s-a constituit in favoarea societatii SC 
AGRILID ACTIV SRL superficiare , un drept de superficie asupra suprafetei de 743 mp teren arabil situate in extravilanul comunei Mihailesti tarlaua 8 parcela 38 jud. Buza
imobilul avand numar cadastral 20141 inscris in cartea funciara nr.20141 a comunei Mihailesti , jud. Buzau conform incheierii nr 39843/3.09.2012 a Oficiului de Cadastru si 
Publicitate Imobiliara Buzau – cu titlu gratuit, Din Extrasul de carte funciara pentru informare in patrea a lll-inscrieri privitoare la sarcini nu apare inregistrata societatea 
AGRILID ACTIV SRL iar la inscrieri privitoare la propietate inscrierea se face pe SC ENERGY BIODAN SRL.Cele doua societati: SC AGRILID ACTIV SRL si ENERGY 
BIODAN SRL au depus proiecte asemanatoare pentru finantare pe masura 312 respectiv construirea unei hale de productie peleti din paie si alte surse vegetale in satul 
MIHAILESTI jud BUZAU .cu suprafetele de teren 990mp si 794 mp .s-au constatat in urma reverificarilor pentru proiectele respective urmatoarele:Investitiile sunt identice -
au acelasi proiectant -Studiul de fezabilitate este in proportie de 90%asemanator -au oferte identice pentru achizitionarea utilajelor -utilitatile sunt comune Cerificatele si 
avizele obtinute de la autoriatile locale si central au numere consecutivesocietatile au fost infiintate in aceeasi luna la 2-3 zile diferenta una de alta .-au acelasi sediu social – 
com Glodeanu Sarat numarul 945 Biroul 2 jud Buzau cod postal 127255- activitatea principal -1629-Fabricarea altor produse din lemn , fabricarea articolelor din pluta , paie 
si din alte material vegetale impletite- au aceeasi piata de desfacere –ANTECONTRACT DE VANZARE –CUMPARARE nr-172/06.09.2012,cu SC AVIS MUNTENIA 
TOTAL SRL avand sediul in minicipiul Buzau str. UNIRIIBL 18E, Ap 18 ,pretul convenit platibil vanzatorului de peleti din paie si resturi vegetale este de 600lei/ tona la care 
se adauga 24% tva.Consideram ca cele doua societati SC AGRILID ACTIV SRL si SC ENERGIBOGDAN SRL au creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati din 
fonduri europene si acest proiect SC AGRILID ACTIV SRL devine neeligibil .
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508 312 C 01 12 2 10 00063 2012 9 28

CONSTRUIRE HALA 
PRODUCTIE CONFECTII 

METALICE, SATUL 
MIHAILESTI (EXTRAVILAN), 

COMUNA MIHAILESTI

MATIAS 
AGRINVEST SRL BUZAU

Comuna/Oras 
MIHAILESTI Sat 

MIHAILESTI
- - - - - - - - - - 245.542 10.714 208.710 0 36.832 74.818.623

Pct.1.1- In doc.10.2 declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM (pag.104) solicitantul a declarat la cap.II –tipul intreprinderii ca societatea este 
&lt;Intreprindere Autonoma&gt;.In urma verificarilor efectuate in baza de date ONRC,prin serviciul RECOM s-au constatat urmatoarele:-domnul NICULITA Irinel-Daniel este 
actionar unic la sc MATIAS AGRINVEST srl. Societatea are sediul social in localitatea Glodeanu Sarat ,nr.945,biroul nr.3,si are ca activitate principala conform cod CAEN 
2511-fabricarea de constructii metalice si parti componente ale stucturilor metalice , ce va fi activata la deschiderea punctului de lucru in locatia unde se va implementa 
proiectul(pag 147).-domnul NICULITA Irinel-Daniel este actionar ,detinand 95,25% cota de participare la beneficii si pierderi,la firma sc DANI COMEX srl. Sediul social al 
firmei este in localitatea Buzau,str.Bazalt,nr.15A si are ca activitate principala conform cod CAEN 2511- fabricarea de constructii metalice si parti componente ale stucturilor 
metalice, activata la Sediul social .-domnul NICULITA Irinel-Daniel este actionar ,detinand 80% cota de participare la beneficii si pierderi,la firma sc IMPERIAL 
CONSTRUCT srl. Sediul social al firmei este in localitatea Buzau,str.Bazalt,nr.15A si are ca activitate secundara conform cod CAEN 2511- fabricarea de constructii 
metalice si parti componente ale stucturilor metalice, activata la Sediul social .Conform Ordonantei 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.346/2004 la art.44 
.aln.4 se afirma:„intreprinderile intre care exista oricare dintre raporturile descrise mai sus(art.44,aln.1),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 aceiasi piata relevanta 
ori pe piete adiacente”Aln.5-„o piata adiacenta ,in sensul prezentei legi,este acea piata a unui produs sau a unui serviciu situata direct in amonte ori in aval pe piata in cau
Consideram ca cele trei intreprinderi detinute de catre domnul NICOLITA Irinel-Daniel pot fi considerate intreprinderi legate(o parte din activitatea celor trei firme actioneaza 
pe aceiasi piata). Se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii-legata si nu autonoma-prin urmare proiectul este declarat neeligibil. Se constata ca 
solicitantul nu indeplineste nici conditia obligatorie privind statutul de micro-intreprindere prin nr de salariati.(cel mult 9 salariati).Prin cumulul salariatilor de la cele trei 
intreprinderi detinute de domnul NICULITA Irinel-Daniel se depaseste numarul de max.9 salariati-prin urmare proiectul este declarat neeligibil. -solicitantul nu a declarat 
corect incadrarea intreprinderii-intreprindere legata si nu intreprindere autonoma.Urmare a acestui fapt solicitantul nu a folosit la intocmirea proiectiilor financiare datele 
cumulate ale tuturor intreprinderilor legate(cifra de afaceri,total active si numarul mediu anual de salariati). -solicitantul a atasat cate trei oferte pentru fiecare utilaj propus a fi 
achizitionat prin proiect.-solicitantul a atasat o oferta pentru servicii(consultanta si proiectare)-nu a fost atasata si declaratia proiectantului privind sursade preturi folosita la 
intocmirea SF. 1.1 Solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili: nu a declarat corect statutul intreprinderii-legata si nu autonoma- nu indeplineste nici conditia 
obligatorie privind statutul de micro-intreprindere prin nr de salariati(cel mult 9 salariati).Urmare a acestui fapt cererea de finantare este declarata neeligibila. EG2-solicitantul 
nu a demonstrat indeplinirea criteriului de eligibilitate privind viabilitatea economica.Nedeclarand corect incadrarea intreprinderii solicitantul nu a folosit la intocmirea 
proiectiilor financiare datele cumulate ale tuturor intreprinderilor detinute de reprezentantul legal(cifra de afaceri,total active si numar mediu anual al 
salariatilor).Neindeplinirea criteriului de eligibilitate EG2(criteriul obligatoriu) duce la declararea neeligibilitatii proiectului. Pct.1.1- In doc.10.2 declaratia privind incadrarea 
intreprinderii in categoria IMM (pag.104) solicitantul a declarat la cap.II –tipul intreprinderii ca societatea este &lt;Intreprindere Autonoma&gt;.In urma verificarilor efectuate 
in baza de date ONRC,prin serviciul RECOM s-au constatat urmatoarele:-domnul NICULITA Irinel-Daniel este actionar unic la sc MATIAS AGRINVEST srl. Societatea are 
sediul social in localitatea Glodeanu Sarat ,nr.945,biroul nr.3,si are ca activitate principala conform cod CAEN 2511-fabricarea de constructii metalice si parti componente 
ale stucturilor metalice , ce va fi activata la deschiderea punctului de lucru in locatia unde se va implementa proiectul(pag 147).-domnul NICULITA Irinel-Daniel este 
actionar ,detinand 95,25% cota de participare la beneficii si pierderi,la firma sc DANI COMEX srl. Sediul social al firmei este in localitatea Buzau,str.Bazalt,nr.15A si are ca 
activitate principala conform cod CAEN 2511- fabricarea de constructii metalice si parti componente ale stucturilor metalice, activata la Sediul social .-domnul NICULITA 
Irinel-Daniel este actionar ,detinand 80% cota de participare la beneficii si pierderi,la firma sc IMPERIAL CONSTRUCT srl. Sediul social al firmei este in localitatea 
Buzau,str.Bazalt,nr.15A si are ca activitate secundara conform cod CAEN 2511- fabricarea de constructii metalice si parti componente ale stucturilor metalice, activata la 
Sediul social .Conform Ordonantei 27/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr.346/2004 la art.44 .aln.4 se afirma:„intreprinderile intre care exista oricare dintre 
raporturile descrise mai sus(art.44,aln.1),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 aceiasi piata relevanta ori pe piete adiacente”Aln.5-„o piata adiacenta ,in sensul 
prezentei legi,este acea piata a unui produs sau a unui serviciu situata direct in amonte ori in aval pe piata in cauza” Consideram ca cele trei intreprinderi detinute de catre 
domnul NICOLITA Irinel-Daniel pot fi considerate intreprinderi legate(o parte din activitatea celor trei firme actioneaza pe aceiasi piata). Se constata ca solicitantul nu a 
declarat corect statutul intreprinderii-legata si nu autonoma-prin urmare proiectul este declarat neeligibil. Se constata ca solicitantul nu indeplineste nici conditia obligatorie 
privind statutul de micro-intreprindere prin nr de salariati (cel mult 9 salariati) Prin cumulul salariatilor de la cele trei intreprinderi detinute de domnul NICULITA Irinel-Dani
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CONSTRUIRE HALA SI 

DOTARE CU ECHIPAMENTE 
DE FABRICARE AMBALAJE

SC NEPSIS 
APOLLO SRL BUZAU

Comuna/Oras VADU 
PASII Sat GURA 

CALNAULUI
- - - - - - - - - - 196.310 0 166.863 0 29.447 74.985.486

Nu a fost prezentat detaliat planul de amplasare a utilajelor si fluxul tehnologic pentru fabricarea pungilor si cum vor fi impartiti cei 300 mp de hala pentru a realiza in conditii 
optime ceea ce va dori sa faca prin proiect.De asemenea nu este explicat detaliat din ce material vor fabrica pungile si de unde il vor achizitiona. Dosarul cu raspunsul la 
informatiile suplimentare trebuia semnat de reprezentantul legal al proiectului si nu de un imputernicit conform Ghidului Solicitantului in care se specifica 
urmatoarele:,,Depunerea Cererii de Finanţare se poate face de orice altă persoană cu procură notarială de la persoana desemnată sa reprezinte solicitantul conform 
legislaţiei în vigoare.,, Nu se verifica corelarea datelor prezentate in Bugetul indicativ, Devizul general cu cele prezentate în studiul de fezabilitate şi oferte. Nu au fost 
prezentate bazele de date cerute prin informatiile suplimetare pentru serviciile:consultanta, proiectare si inginerie si asistenta tehnica.Pentru panourile fotovoltaice a fost 
atasata o ofeta pentru 9 panouri, corect ar fi fost o oferta pentru 15 panouri.De asemenea nu au fost prezentate ofertele sau baza de date pentru:centrala termica pe gaz 20-
40 KW, bazin vidanjabil ecologic de 1-5 mc, vas de expansiune 30-100 litri.Acestea fiind prezentate in Studiul de Fezabilitate ca principale utilaje de dotare ale 
constructiilor.A fost ceruta declaratia proiectantului prin informatii suplimentare, iar documentul prezentat in dosarul cu raspunsul la informatiile solicitate nu este semnat si 
stampilat de proiectant.
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INFIINTARE INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA SI DOTARE 
PENTRU ACTIVITATI DE 

LUCRARI CONSTRUCTII IN 
MEDIUL RURAL

TACHE FLORIN BUZAU
Comuna/Oras 
SAHATENI Sat 

SAHATENI
- - - - - - - - - - 269.802 11.540 188.861 0 80.941 75.174.347

La punctul 1.2 s-a bifat "nu" deoarece desi este completata declaratia, aceasta nu a fost semnata de responsabilul legal. In urma efectuarii vizitei pe teren, solicitantul a 
semnat fisa E 3.8 in prezenta expertilor OJPDRP. Responsabilul legal se identifica cu copia CI. Semnaturile date in teren nu coincid cu cele din cererea de finantare, 
respectiv din declaratia F. La punctul EG6 s-a bifat "nu" intrucat la efectuarea vizitei pe teren, nu s-a putut face identificarea suprafetei de teren aferenta gararii utilajelor 
propuse a fi achizitionate prin proiect. In urma depunerii acordului de acces, s-a constatat ca pe acord desi apare solicitantul ca si comodatar, semnatura acestuia este cea 
din cererea de finantare si nu corespunde cu cea din vizita pe teren, iar planul de amplasament desi corespunde contractului de imprumut, acesta nu a fost prezentat pe 
teren. In aceeasi ordine de idei, de asemenea, amplasamentul acestui spatiu blocheaza accesul proprietarului si al celuilalt solicitant, conform plaselor depuse la fisa E 
3.8.La punctul EG8 s-a bifat "nu" intrucat delaratia de minimis nu este semnata de responsabilul legal (semnatura nu coincide cu cea data in prezenta expertilor). In urma 
solicitarii de informatii suplimentare, s-au trecut ca si cheltuieli neeligibile costurile aferente basculitei si a sistemului de iluminare solara portabil. Solicitantul a raspuns 
informatiilor suplimentare, dar valoarea aferenta TVA a trecut-o pe eligibil, intrucat s-a declarat neplatitor de TVA. Avand in vedere ca nu s-a solicitat acest lucru, iar TVA-ul 
a fost inregistrat in cererea de finantare pe coloana cheltuielilor neeligibile, acesta nu poate fi trecut pe coloana cheltuielilor eligibile. S-a refacut planul financiar urmare a 
acestor modificari. In urma verificarii in baza de date, se constata ca in aceeasi sesiune de depunere pe masura 312 in 2012 s-a depus un alt proiect al dl. Rosu Bogdan 
Marius , F312M011221000055 cu care s-au identificat elemente comune si anume: - Acelasi titlu; - Aceleasi consultant;- Acelasi amplasament (comuna);- Acelasi cod 
CAEN;motiv pentru care, s-a facut verificarea simultan cu proiectul depus de dl. Rosu Bogdan Marius. La efectuarea vizitei pe teren s-a constatat ca terenurile aferente 
contractelor de imprumut pentru suprafetele unde urmeaza sa fie garate utilajele, sunt limitrofe si nu sunt delimitate, motiv pentru care proiectul nu a intrunit conditiile de 
eligibilitate la vizita in teren. Terenurile au acelasi proprietar. Obiectivele investitionale comune sunt: buldoexcavator versus excavator pe senile, incarcator frontal versus 
incarcator multifunctional, autobasculanta (basculita conform oferte) si sistem de iluminat portabil. De asemenea, un alt element in comun al celor 2 proiecte este faptul ca 
ambii solicitanti acopera partea de cofinantare in baza unui contract de imprumut pe persoana fizica de la aceeasi persoana juridica SC EURO PROIECT SRL. In contractul 
de imprumut pentru teren, ambii reprezentanti legali sunt reprezentati de mandantul Tufan Norel. Asociatul majoritar al SC EURO PROIECT SRL este dl. Tufan Catalin 
Constantin. Desi exista elemente comune care pot ridica suspiciuni de creare de conditii artificiale, cele 2 proiecte ar putea functiona independent in conditiile unei 
concurente loiale. Proiectul a fost declarat neeligibil din urmatoarele motive: - la efectuarea vizitei pe teren, reprezentantul legal nu a putut identifica corect conform contract 
de imprumut depus la cererea de finantare, suprafata aferenta gararii utilajelor (conform fotografii relevante), iar prin solicitarea planului de amplasament acesta a prezentat 
2 planuri cu aceleasi numere de inregistrare, dar modificate, conform planselor atasate la fisa E 3.8. - acordul proprietarilor privind accesul la utilitati nu a fost semnat de 
reprezentantul legal in calitate de comodatar deoarece semnatura nu coincide cu cea data in prezenta expertilor OJPDRP. Datorita faptului ca toata cererea de finantare, 
acordurile si declaratiile sunt semnate de o alta persoana (semnaturile nu coincid), se considera punctele de eligibilitate 1.2, EG 6 si EG8 neindeplinite.In acest sens, 
proiectul este considerat neeligibil.
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„INFIINTAREA SI DOTAREA 
UNEI INTREPRINDERI 

INDIVIDUALE IN MEDIUL 
RURAL AL JUDETULUI 

BUZAU."

ROSU BOGDAN 
MARIUS BUZAU

Comuna/Oras 
SAHATENI Sat 

SAHATENI
- - - - - - - - - - 284.027 11.540 198.819 0 85.208 75.373.166

Pct.1.2 Din verificarea semnaturii din Declaratiei F si a tuturor declaratiilor anexa la Cererea de finantare am constatat ca atat CF, documentele anexa poarta semnatura 
diferita fata de semnatura din PROCURA si documentele aferente verificarii pe teren (E3.8,E3.6Confirmarea vizitei pe teren,Ordin de deplasare nr.172,173).Proiectul devine 
neeligibil be baza neindeplinirii conditiei de conformitate.Pct.1.5 Din verificarea in RECOM –nu au fost gasite informatii(copie extras din RECOM anexa la E3.1) EG6 Din 
verificarea planului cadastral/schita cadastrala(prezentata in raspuns la Informatii suplimentare si la vizita pe teren prin mail) si situatia existenta la vizita pe teren am 
constatat ca: lotul aferent investitiei Rusu Bogdan Marius NU corespunde ca si “locatie” ,pozitiei prezentante de solicitant .Lotul de 210mp aferent investitiei cu dimensiunile 
in plan 15,35 x 14,49 conform fotografii relevante efectuate la vizita pe teren FOTO nr.8,9,10,11 si 12 , face corp comun cu livada in suprafata de 1138mp si lotul aferent 
investitiei realizate de Tache Florin. Din schita cadastrala rezulta ca lotul este amplasat in partea stanga a cladirii C1 in continuarea aleei betonate de acces din DN1B vezi 
FOTO nr.7).La vizita pe teren solicitantul a prezentat 2 variante de schita cadastrala (copie anexa la E3.8),var.1 fara delimitarea celor 2 loturi si var.2 cu delimitarea loturilor 
si pozitionarea in alt loc fata de terenul prezentat de solicitant pe teren.Din verificarea doc.3.1Contract de imprumut nr.2838/27.09.2012 rezulta ca terenul este grevat de 
sarcini- ipotecat in favoarea GOOD BEE CREDIT IFN SA pentru credit de 35.000 lei urmatoarea conditie:nupoate fi instrainat sau grevat iar in cazul, citez „executarii silite 
de catre creditorul ipotecar a prezentului contract de imprumut se va rezilia pentru aducerea la indeplinire a executarii”.La doc.11.2 am solicitat prin informatii suplimentare 
completarea locatiei pentru punctul de lucru si specificarea codului CAEN aferent activitatii ce se va autoriza(Solicitantul a prezentat deeclaratia completata).EG8 Din 
verificarea semnaturii din Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de minimis am constatat ca are semnatura diferita fata de semnatura 
din PROCURA si documentele aferente verificarii pe teren (E3.8,E3.6Confirmarea vizitei pe teren,Ordin de deplasare nr.172,173).Proiectul este neeligibil (conditiei de 
neconformitate). 3.3Prin informatii suplimentare am solicitat rectificarea bugetului indicativ prin incadrarea valorii aferente basculitei si a panoului solar pe coloana cheltuililor 
neeligibile si incadrarea corecta a TVA-ului conform Declaratiei F, fara a modifica valoarea ajutorului public nerambursabil.Solicitantul a prezentat bugetul rectificat dar 
valoarea ajutorului public a crescut la 200.000 euro luand in calcul si valoarea TVA ca si cheltuiala eligibila.Valoarea ajutorului public nerambursabil este cea din Planul 
financiar adica, 165.092 euro.3.2 Cusul de schimb bce a fost rectificat la 1 euro=4,5345 lei 5.1.1 Intensitatea ajutorului public a fost recalculat conform diminuarii 
cheltuielilor eligibile cu valoarea basculitei si a panoului solar.Prin informatii suplimentare am solicitat clarificari privind TVA-ul cheltuielilor eligibile.Solicitantul a prezentat 
bugetul indicativ rectificat crescand si valoarea ajutorului public.Am rectificat Bugetul indicativ fara a depasi valoarea aferenta cheltuililor eligibile, respectiv rectificarea 
Planului financiar in functie de cursul euro din data de 10.08.2012 corect. Prin informatii suplimentare am solicitat rectificarea bugetului indicativ prin incadrarea valorii 
aferente basculitei si a panoului solar pe coloana cheltuililor neeligibile si incadrarea corecta a TVA-ului conform Declaratiei F, fara a modifica valoarea ajutorului public 
nerambursabil.Solicitantul a prezentat bugetul rectificat dar valoarea ajutorului public a crescut la 200.000 euro luand in calcul si valoarea TVA ca si cheltuiala 
eligibila.Valoarea ajutorului public nerambursabil este cea din Planul financiar adica, 165.092 euro. Prin informatii suplimentare am solicitat rectificarea bugetului indicativ 
prin incadrarea valorii aferente basculitei si a panoului solar pe coloana cheltuililor neeligibile si incadrarea corecta a TVA-ului conform Declaratiei F, fara a modifica valoarea 
ajutorului public nerambursabil.Solicitantul a prezentat bugetul rectificat dar valoarea ajutorului public a crescut la 200.000 euro luand in calcul si valoarea TVA ca si 
cheltuiala eligibila.Valoarea ajutorului public nerambursabil este cea din Planul financiar adica, 165.092 euro. Proiectul devine neeligibil be baza neindeplinirii urmatoarelor 
conditii :Pct.1.2 Din verificarea semnaturii din Declaratiei F si a tuturor declaratiilor anexa la Cererea de finantare am constatat ca atat CF, documentele anexa poarta 
semnatura diferita fata de semnatura din PROCURA si documentele aferente verificarii pe teren (E3.8,E3.6Confirmarea vizitei pe teren,Ordin de deplasare 
nr.172,173)(conditie de neconformitate).EG6 Din verificarea planului cadastral/schita cadastrala(prezentata in raspuns la Informatii suplimentare si la vizita pe teren prin 
mail) si situatia existenta la vizita pe teren am constatat ca: lotul aferent investitiei Rusu Bogdan Marius NU corespunde ca si “locatie” ,pozitiei prezentante de solicitant 
.Lotul de 210mp aferent investitiei cu dimensiunile in plan 15,35 x 14,49 conform fotografii relevante efectuate la vizita pe teren FOTO nr.8,9,10,11 si 12 , face corp comun 
cu livada in suprafata de 1138mp si lotul aferent investitiei realizate de Tache Florin. Din schita cadastrala rezulta ca lotul este amplasat in partea stanga a cladirii C1 in 
continuarea aleei betonate de acces din DN1B vezi FOTO nr.7).La vizita pe teren solicitantul a prezentat 2 variante de schita cadastrala (copie anexa la E3.8),var.1 fara 
delimitarea celor 2 loturi si var.2 cu delimitarea loturilor si pozitionarea in alt loc fata de terenul prezentat de solicitant pe teren.Din verificarea doc.3.1Contract de imprumut 
nr.2838/27.09.2012 rezulta ca terenul este grevat de sarcini- ipotecat in favoarea GOOD BEE CREDIT IFN SA pentru credit de 35.000 lei urmatoarea conditie:nupoate fi 
instrainat sau grevat iar in cazul, citez „executarii silite de catre creditorul ipotecar a prezentului contract de imprumut se va rezilia pentru aducerea la indeplinire a 
executarii”.La doc.11.2 am solicitat prin informatii suplimentare completarea locatiei pentru punctul de lucru si specificarea codului CAEN aferent activitatii ce se va 
autoriza(Solicitantul a prezentat deeclaratia completata) EG8 Din verificarea semnaturii din Declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind respectarea regulii
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ACHIZITIONAREA DE UTILAJE 
SI ECHIPAMENTE LA SC 
RIMIDALV LEMN SRL IN 

VEDEREA REALIZARII DE 
PRODUSE DE DULGHERIE SI 

TAMPLARIE PENTRU 
CONSTRUCTII

S.C. RIMIDALV 
LEMN S.R.L. BUZAU

Comuna/Oras 
PARSCOV Sat 

PARSCOV
- - - - - - - - - - 137.741 0 117.080 0 20.661 75.490.246

1.1 - Conform opis documente nu regasim documentele care sa certifice lipsa datoriilor fiscal atat catre bugetul de stat cat si la bugetul local. Conform sectiunea E- lista 
documentelor anexate proiectelor aferente masurii 312 – la punctual 7.1 nu se mentioneaza paginile aferente certificatelor fiscale.In cererea de finantare depusa de solicitant 
regasim la finalul ei, la pagina 185-186 certificatul de atestare fiscala emis de DGFP Buzau. Constatam lipsa certificatului fiscal privind impozitele si taxele locale emis de 
comuna Parscov, localitate unde societatea isi are sediul social. Criteriul neindeplinit. EG 6 - Tinand cont de specificul si tipul investitiei propuse, solicitantul avea obligatia 
sa depuna la cererea de finantare Expertiza Tehnica a constructiei unde urmeaza a se realiza investia. La vizita pe teren s-a depus Raport de evaluare a cladirii si nu Raport 
de Expertiza. Consideram lipsa document essential, fara acesta nu putem stii daca constructia poate fi conforma cu investia propusa. In plansa ese evidentiat sopron si 
sopron care nu fac parte din actul prezentat initial si anume contractul de comodat. La vizita pe teren s-a depus act aditional la contractul de comodat incheiat in anul 
22.01.2013 , data ulterioara depunerii cererii de finantare, cerere depusa in luna 09.2012. Deci constantam ca si la momentul depunerii solicitantul nu avea drept de 
folosinta asupra acestor 2 constructii in care se vor amplasa utilaje achizitionate prin proiect.EG 7 - Asa cum este evidentiat in opis, in lista documentelor din cererea de 
finantare , cap E, la pag 86-87 – s-a prezentat Raport de activitate pentru zi curenta si nu extras de cont asa cum este prevazut in ghidul solicitantului cat si in metodologia 
de verificare a conformitatii si eligibilitatii. Consideram criteriul neindeplinit deoarece nu s-a depus la conformitate “extras de cont”. Proiectul este declarat neeligibil, nu se 
continua evaluarea acestuia.
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HALE PRODUCTIE MOBILIER, 
REABILITARE, AMENAJARE, 
ACHIZITIE DE INSTALATII SI 

UTILAJE PENTRU 
PRODUCTIE, UTILITATI

S.C. DAMIZU 
EXPRESS   S.R.L. BUZAU Comuna/Oras 

CISLAU Sat CISLAU - - - - - - - - - - 234.011 64.900 0 0 0 75.490.246

Proiectul se considera ca nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 din urmatoarele considerente: In cadrul proiectului solicitantul propune o activitate care se refera la 
productia de mobilier destinat cu precadere uzului casnic. In scopul derularii activitatii descrise in studiul de fezabilitate, solicitantul a achizitionat un teren in suprafata de 
2.300 mp. cu categoria de folosinta curti constructii,extravilan pe care se stipuleaza ca se afla amplasate trei cladiri, respectiv constructiile notate,conform Extras de carte 
funciara nr.20303, cu C1 - hala, C2 – hala si C3 – cantina (in planul de incadrare in zona, plan de amplasament datele nu sunt complete, respectiv nu este evidentiat 
amplasamentul studiat, vecinatatile, distantele fata de limitele fixe din teren, acces carosabil, delimitarea constructiilor existente, a celor desfiintate si a celor propuse cu 
dimensiunile acestora) .In aceasta ordine de idei , in urma verificarii documentare cat si a verificarii pe teren (inclusiv documente suplimentare solicitate cu ocazia efectuarii 
vizitei pe teren), s-au desprins urmatoarele concluzii: PENTRU CORP C1-HALA -Conform Memoriului tehnic arhitectura care a stat la baza intocmirii certificatului de 
urbanism (document solicitat suplimentar la verificare pe teren) se stipuleaza urmatoarele: ,,situatie existenta’’ -Corp C1-reabilitare, amenajare si utilare echipamente-
Sconstr/Sdesf=310,00 mp ,,situatie propusa’’ -Corp C1-reabilitare, amenajare si utilare echipamente - 60,00 mp (adica doar o parte din total existent -310 mp -In Studiul de 
fezabilitate (paginile 51- 52), planse desenate (pagina 96) se mentioneaza ca ,,Corp C1-hala - Nu se intervine’’ -In extrasul de carte funciara se stipuleaza ca hala este din 
panouri lemn, invelita cu placi de azbociment iar in SF,pagina 65/30 se mentioneaza - ,,C1-Structura imobilului este din stalpi si grinzi BA cu inchideri din zidarie 
caramida.Tamplaria este metalica cu geam simplu.Invelitoarea este din tabla zincata. ’’Tot aici se face mentiunea ca in acest corp se va amplasa un utilaj-uscatorul- ce va fi 
achizitionat prin proiect. -In Raportul de expertiza atasat la dosar CF se face mentiunea doar la o cladire (unde se va organiza fabrica de mobilier(...)), deci este vorba doar 
despre C2. -Desi in SF la pagina 51 se face mentiunea ca uscatorul se amplaseaza in curte iar in planse se evidentiaza tot ,,in curte’’ consideram ca acesta constituie o 
eroare si ca acest utilaj (uscatorul) nu poate fi amplasat in aer liber ci asa cum este mentionat la pagina 65 din SF dar si in Memoriului tehnic arhitectura, in C1 deoarece in 
C2 nu este prevazut spatiu si nici in C4 care se propune a fi construit pentru amplasarea centralei termice pe lemne. In aceasta ordine de idei consideram necesar existenta 
acestei constructii (si ca fiind necesar a se reabilita) insa aceasta nu face obiectul Expertizei tehnice . De asemenea, din documentatia verificarii pe teren se constata clar 
faptul ca aceasta constructie NU MAI EXISTA DECAT CA PLATFORMA BETONATA.PENTRU CORP C2-HALAIn ceea ce priveste cladirea C2 care se doreste a se 
reabilita in scopul amplasarii utilajelor specifice productiei (exclusiv uscator si centrala termica pe lemne), vestiar cu grupuri sanitare pentru personal, birou si magazie 
consideram ca nu exista date contradictorii esentiale cu exceptia faptului ca nu este prevazuta nici o suma in scopul reabilitarii in cadrul bugetului indicativ nici pe eligibil n
pe neeligibil in conformitate cu cerintele din Raportul de expertiza).PENTRU CORP C3-CANTINADesi aceasta cladire exista atat documentar cat si pe teren solicitantul n-o 
include in niciun fel in implementarea proiectului. PENTRU CORP C4-conform Memoriului tehnic arhitectural dar si in SF ,pagina 65 se face mentiunea ca este propus a se 
construi Corp C4 (20mp) in scopul montarii centralei termice pe lemne,-in plansele desenate atasate SF-ului nu exista mentionat corpul C4,-in buget, devize, studiul de 
fezabilitate nu sunt prevazute sume aferente construirii acestui obiectiv.-in Studiul de fezabilitate ,pagina 51 dar si in plansa – pagina 96 se face mentiunea ca centrala 
termica se va amplasa ,,in curte’’ ceea ce consideram ca o asemenea solutie este total inadecvata.Fata de cele aratate mai sus consideram ca proiectul este neeligibil 
avand in vedere multitudinea de informatii contradictorii dar mai ales a faptului ca pe teren s-a constatat ca in locul constructiei C1 ,care era propusa a se reabilita conform 
Memoriului tehnic arhitectural care a stat la baza emiterii certificatului de urbanism, destinata amplasarii uscatorului se afla doar o platforma betonata (nu mai pot fi 
respectate conditiile care au stat la baza intocmirii certificatului de urbanism). Proiectul se considera ca nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 din urmatoarele 
considerente: In cadrul proiectului solicitantul propune o activitate care se refera la productia de mobilier destinat cu precadere uzului casnic. In scopul derularii activitatii 
descrise in studiul de fezabilitate, solicitantul a achizitionat un teren in suprafata de 2.300 mp. cu categoria de folosinta curti constructii,extravilan pe care se stipuleaza ca 
se afla amplasate trei cladiri, respectiv constructiile notate,conform Extras de carte funciara nr.20303, cu C1 - hala, C2 – hala si C3 – cantina (in planul de incadrare in zon
plan de amplasament datele nu sunt complete, respectiv nu este evidentiat amplasamentul studiat, vecinatatile, distantele fata de limitele fixe din teren, acces carosabil, 
delimitarea constructiilor existente, a celor desfiintate si a celor propuse cu dimensiunile acestora) .In aceasta ordine de idei , in urma verificarii documentare cat si a 
verificarii pe teren (inclusiv documente suplimentare solicitate cu ocazia efectuarii vizitei pe teren), s-au desprins urmatoarele concluzii: PENTRU CORP C1-HALA -
Conform Memoriului tehnic arhitectura care a stat la baza intocmirii certificatului de urbanism (document solicitat suplimentar la verificare pe teren) se stipuleaza 
urmatoarele: ,,situatie existenta’’ -Corp C1-reabilitare, amenajare si utilare echipamente-Sconstr/Sdesf=310,00 mp ,,situatie propusa’’ -Corp C1-reabilitare, amenajare si 
utilare echipamente - 60,00 mp (adica doar o parte din total existent -310 mp -In Studiul de fezabilitate (paginile 51- 52), planse desenate (pagina 96) se mentioneaza ca 
,,Corp C1-hala - Nu se intervine’’ -In extrasul de carte funciara se stipuleaza ca hala este din panouri lemn, invelita cu placi de azbociment iar in SF,pagina 65/30 se 
mentioneaza - C1-Structura imobilului este din stalpi si grinzi BA cu inchideri din zidarie caramida Tamplaria este metalica cu geam simplu Invelitoarea este din tabl
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ACHIZITIONARE DE 
ECHIPAMENTE SI DOTARI 
PENTRU REALIZAREA DE 

LUCRARI DE PREGATIRE A 
TERENULUI PENTRU 

CONSTRUCTII, LUCRARI DE 
INSTALATII ELECTRICE 
PENTRU CONSTRUCTII 

PRECUM SI LUCRARI DE 
DEMOLARE CONSTRUCTII 

EXISTENTE

SC OPTIMUS 
RURAL SRL BUZAU

Comuna/Oras 
GREBANU Sat 

PLEVNA
- - - - - - - - - - 111.450 0 78.015 0 33.435 75.568.261

La punctul 1.1 s-a bifat „nu” deoarece:In urma verificarii in RECOM a actionarului majoritar / asociat unic, domnul Trandafir Gabriel apare inregistrata ca asociat unic in SC 
OPTIMUS RURAL SRL, cod CAEN 4311 – Lucrari de demolare a constructiilor 100%.Conform Legii 346/2004, - 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”. Intrucat cota de participare a actionarului 
majoritar este peste 95% in cadrul altei societati care actioneaza pe aceeasi piata ca si solicitantul, conform Legii 346/2004, statutul solicitantului este de ,,intreprindere 
legata ‘’ cu SC ACTIVE INSTAL SRL, la fel este asociat cu 35% in cadrul SC FABE SMART SRL societate care actioneaza pe aceiasi piata ca si solicitantul,conform Legii 
346/200,statutul solicitantului este “partenera” informatii care nu a fost completata in Doc. 10.2 - Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria 
microintreprinderilor.In acest sens, conform L 346/2004 si mentiunilor de mai sus, solicitantul SC OPTIMUS RURAL SRL nu a completat corect Declaratia privind 
incadrarea IMM. Conform Manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii, Fisa de verificare eligibilitate E3.1 – 
Masura 312 Versiunea 07, verificarea precizărilor din Declaraţie IMM (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. La punctul EG6 s-a bifat „nu” deoarece:Beneficiarul nu face dovada dreptului de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani, avand 
contract de comodat autentificat cu nr.2717/30.08.2012 doar pe o camera de 13mp
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515 312 M 01 12 2 10 00049 2012 9 28
ACHIZITIE STATIE DE 

BETOANE LA SC AGER COM 
SRL

SC AGER COM 
SRL BUZAU Comuna/Oras 

NAENI Sat NAENI - - - - - - - - - - 280.000 0 196.000 0 84.000 75.764.261

EG-1 si EG- 6 – pentru dovedirea dreptului de folosinta pentru teren s-a prezentat contractul de comodat cu incheiere de autentificare nr.3446/26.09.2012.Investitia propusa 
prin proiect propune achizitionarea unei statii mobile containerizata pentru fabricarea betonului in sat Tabarasti, comuna Galbinas, judetul Buzau, tarlaua 5, parcela 63. In 
SF , la cap.2.4, se arata „statia este construita pe structura containerelor ISO 20 SI 40 al containerelor maritime care indeplinesc cerintele tehnice sau pot fi incarcate cu 
usurinta in ISO containerelor maritime. Fiecare unitate este echipata cu necesarul de conectori electrici si mecanici- cele mai multe dintre zonele acacesibile sunt echipate 
cu dispozitive de iluminare.Componentele interne sunt majoritar precablate sau/si echipate cu conectori rapizi. Pentru montaj este suficienta o suprafata pregatita si 
compactata, cu o capacitate portanta minima de 2,5 kg/cmc(recomandata HGT) este suficienta”. In bugetul indicativ au fost trecute doar cheltuieli pentru consultanta de 
10.000 euro si cheltuieli pentru achizitionarea unei statii de betoane mobile in valoare de 270.000 euro, valoarea totala eligibila a bugetului fiind de 280.000 euro, fara 
TVA.Statia de betoane fiind mobila si total containerizata si prezentandu-se contract de comodat pentru terenul pe care se monteaza aceasta statie, se ajunge la concluzia 
ca s-a considerat de solicitant ca aceasta contructie este provizorie, incalcandu-se prevederile Legii 50/1991, Art. 3, unde se considera lucrari de constructii provizorii 
urmatoarele:„d) împrejmuiri şi mobilier urban, amenajări de spaţii verzi, parcuri, locuri de joacă şi agrement, pieţe şi alte lucrări de amenajare a spaţiilor publice;g) 
organizarea de tabere de corturi, căsuţe sau de rulote;h) lucrări de construcţii cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere, corpuri şi panouri de 
afişaj, firme şi reclame, copertine şi pergole situate pe căile şi spaţiile publice, anexe gospodăreşti, precum şi anexele gospodăreşti ale exploataţiilor agricole situate în 
extravilan”.La vizita in teren s-a constatat ca terenul pe care se va realiza investitia este teren agricol, total neamenajat si lucrarile de pregatire si compactare a terenului 
amintite in SF si necesare pentru montarea statiei de betoane sunt lucrari care nu au fost evidentiate in bugetul proiectului la cap.4.1 sau 1.2 pe cheltuiala neeligibila, 
nedovedindu-se dreptul real principal pentru executarea lor, fiind o constructie definitiva.O alta cheltuiala care nu a fost evidentiata in bugetul proiectului, la cap.2 sau 4.1, 
este cheltuiala necesara pentru racordarea statiei de betoane la utilitati, fara de care aceasta nu poate functiona. La cap.3.5 – instalatii aferente constructiilor se 
arata”energie electrica – bransament din reteaua electrica, conform proiectului de specialitate post de transformare MT- amplasat la limita de proprietate, tabloul electric 
general si firida de bransament se vor amplasa la statie, apa – reteua de apa municipala din zona, canalizare – retele proprii si bazine de stocare etanse, vidanjabile”. 
Acestea reprezinta lucrari care trebuie executate pentru functionarea statiei de betoane si nu se certifica dreptul real principal pentru executarea lor, fiind constructii 
definitive. La vizita in teren se arata ca reteaua electrica se afla la cca.200 m fata de amplasamentul investitiei, iar aceasta cheltuiala necesara pentru aducerea retelei pana 
la locul de amplasare al postului de transformare nu a fost evidentiata in bugetul indicativ al proiectului, fiind tot o constructie definitiva. Nu s-au prezentat nici un fel de 
planse desenate la cap.II din SF si anume:plan de amplasare in zona, plan general, plan de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, surasa de apa si receptori ape uzate, 
plan de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic, pentru intelegerea amplasarii proiectului, asigurarii cu utilitatile necesare si amplasarea utilajelor cerute prin proiect.In 
consecinta nu s-a prezentat pentru terenul pe care se propune montarea statiei de betoane un document care sa certifice dreptul real principal. In Ghidul solicitantului pe 
masura 312, versiunea 06 din iulie 2012, se arata „ATENTIE! Pentru construcţiile definitivesolicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul real principal 
(drept deproprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: contract de vanzarecumparare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de 
restituire, hotărâre judecătorească/ contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/1991,modificată şi completată, asupra terenului pe care urmează a se realiza 
investiţia”.EG- 3 – firma trebuie sa nu fie in dificultate – nu s-a completat doc.16 – declaratia pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in categoria „firma in 
dificultate” cu datele din bilantul prezentat pentru anul financiar 2011 si cu bifarea indicatorilor finali ( pag.125), desi AGER COM are doua exercitii financiare incheiate 
consecutive. Nu s-a prezentat bilant financiar – contabil inregistrat la Adm.Financiara pentru anul 2010. Nu se completeaza matricea de viabilitate deoarece proiectul este 
neeligibil. Bugetul si planul financiatr nu au fost completate deoarece cele propuse prin proiect devin neeligibile, neprezentand drept real principal asupra terenului pe care 
se va realiza statia de betoane. EG-1 si EG- 6 – pentru dovedirea dreptului de folosinta pentru teren s-a prezentat contractul de comodat cu incheiere de autentificare 
nr.3446/26.09.2012.Investitia propusa prin proiect propune achizitionarea unei statii mobile containerizata pentru fabricarea betonului in sat Tabarasti, comuna Galbinas, 
judetul Buzau, tarlaua 5, parcela 63. In SF , la cap.2.4, se arata „statia este construita pe structura containerelor ISO 20 SI 40 al containerelor maritime care indeplinesc 
cerintele tehnice sau pot fi incarcate cu usurinta in ISO containerelor maritime. Fiecare unitate este echipata cu necesarul de conectori electrici si mecanici- cele mai multe 
dintre zonele acacesibile sunt echipate cu dispozitive de iluminare.Componentele interne sunt majoritar precablate sau/si echipate cu conectori rapizi. Pentru montaj este 
suficienta o suprafata pregatita si compactata, cu o capacitate portanta minima de 2,5 kg/cmc(recomandata HGT) este suficienta”. In bugetul indicativ au fost trecute doar 
cheltuieli pentru consultanta de 10.000 euro si cheltuieli pentru achizitionarea unei statii de betoane mobile in valoare de 270.000 euro, valoarea totala eligibila a bugetului 
fiind de 280 000 euro fara TVA Statia de betoane fiind mobila si total containerizata si prezentandu-se contract de comodat pentru terenul pe care se monteaza aceas
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“DEZVOLTAREA SC DEMIAN 
WOOD ENERGY SRL PRIN 

ACHIZITIONAREA UNEI LINII 
TEHNOLOGICE DE 

PRODUCERE A PANOURILOR 
FOTOVOLTAICE”

S.C. DEMIAN 
WOOD ENERGY 

S.R.L.
BUZAU

Comuna/Oras 
PARSCOV Sat 

ROBESTI
- - - - - - - - - - 197.660 0 168.011 0 29.649 75.932.272

EG1, EG6 – In conformitate cu specificatiile din art. 3, alin. a) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (autorizatie de construire pe baza 
careia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor), cu modificarile si completarile 
ulterioare, autorizatia de construire se elibereaza pentru „schimbare de destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora” ; 
momentan in constructia existenta nu sunt instalatii electrice, termice, sanitare si apa pentru activitatea propusa prin proiect. Caracterul industrial al constructiei existente 
este foarte larg si cuprinde un aspect variat de domenii de activitate ce implica particularitati distincte, iar la amplasamentul existent propus este necesar sa se realizeze 
lucrari de constructii-montaj pentru realizarea functiunilor propuse - compartimentari interioare pentru realizare grup sanitar executie retele interioare de utiliati, inclusiv 
racordarea acestora la cele existente (apa si canalizare).Avand in vedere specificatiile de mai sus investitia depinde de constructia propusa pentru realizarea activitatii 
descrise, ceea ce implica faptul ca solicitantul trebuia sa prezinte ca document obligatoriu un studiu de fezabilitate si nu un memoriu justificativ ; solicitantul nu si-a prevazut 
cheltuieli neeligibile pentru amenajarea constructiei . De asemenea in situatia data este necesar un certificat de urbanism, ce reprezinta un document obligatoriu.Solicitantul 
nu a prezentat extrasul de carte funciara, din care sa rezulte intabularea dreptului de folosinta a imobilului ce a stat la baza intocmirii contractului de comodat cu incheiere 
de autentificare nr. 2203/25.09.2012. Prin I.S. solicitantul a prezentat un document care atesta faptul ca s-a efectuat demersul pentru intabularea dreptului de folosinta, 
respectiv o Nota de inregistrare cu nr. 25299/17.05.2013 emisa de O.C.P.I. ce are ca termen de eliberare data de 22.05.2013 (termen depasit pentru raspuns la solicitare 
de informatii suplimentare).EG2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei La intocmirea indicatorilor financiari, implicit a proiectiilor financiare se 
considera modul superficial de abordare a ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare (din B1 – prognoza veniturilor) care ofera aspecte circumspecte in 
demonstrarea criteriului vizand viabilitatea investitiei, respectiv capacitatea de productie de 1.000 buc./an stabilita de solicitant nu este realista avand in vedere conditiile 
improprii de desfasurare a activitatii pe timp friguros.De asemenea proiectiile financiare nu sunt sustenabile, avand in vedere neindeplinirea criteriului de eligibilitate EG1. La 
intocmirea indicatorilor financiari, implicit a proiectiilor financiare se considera modul superficial de abordare a ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare 
(din B1 – prognoza veniturilor) care ofera aspecte circumspecte in demonstrarea criteriului vizand viabilitatea investitiei, respectiv capacitatea de productie de 1.000 buc./an 
stabilita de solicitant nu este realista avand in vedere conditiile improprii de desfasurare a activitatii pe timp friguros.De asemenea proiectiile financiare nu sunt sustenabile, 
avand in vedere neindeplinirea criteriului de eligibilitate EG1. In cadrul bugetului indicativ s-au diminuat cheltuielile eligibile cu 21.271 euro – parte din echipamentul IT si 
mobiler, cheltuieli ce s-au trecut in categoria cheltuielilor neeligibile :- parte din echipamentele IT nu sunt necesare desfasurarii activitatii propuse pentru acordarea ajutorului 
nerambursabil ;- in conformitate cu HG nr. 224/martie 2008 – privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din FEADR prin PNDR 2007-2013, 
art. 11, nu sunt eligibile cheltuielile pentru sediul social.- prin informatii suplimentare solicitantul nu a prezentat o oferta pentru masina de debitat profile, fapt ce conduce la 
declararea neeligibilitatii cheltuielilor necesare achizitionarii acestui utilaj, respectiv de 11.730 euro.Investitia depinde de constructia propusa pentru realizarea activitatii 
descrise, ceea ce implica faptul ca solicitantul trebuia sa prezinte ca document obligatoriu un studiu de fezabilitate si nu un memoriu justificativ ; solicitantul nu si-a prevazut 
cheltuieli neeligibile pentru amenajarea constructiei. In contextul dat in bugetul indicativ, implicit devizul general si deviz pe obiect trebuiau prevazute in cadrul cap. 4 
cheltuieli neeligibile pentru lucrari de executie constructii-montaj 4.3 - S-a atasat extras din baza de date preturi de pe site-ul APDRP. Planul financiar nu releva valorile rea
avand in vedere observatiile de la pct. 3 - bugetul indicativ. Evaluarea s-a efectuat in conformitate cu specificatiile din Ghidul Solicitantului – Masura 312 „Sprijin pentru 
crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi”, versiunea 06 din iulie 2012 si Manualul de procedura pentru evaluare si selectare – Fisa de verificare a eligibilitatii E 3.1, vers. 
06 si 07.In urma evaluarii proiectul este declarat neeligibil deoarece nu sunt indeplinite urmatoarele criterii :EG1, EG6 - In conformitate cu specificatiile din art. 3, alin. a) din 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii (autorizatie de construire pe baza careia se asigura aplicarea masurilor prevazute de lege, referitoare 
la amplasarea, proiectarea, executarea si functionarea constructiilor), cu modificarile si completarile ulterioare, autorizatia de construire se elibereaza pentru „schimbare de 
destinatie sau de reparare a constructiilor de orice fel, precum si a instalatiilor aferente acestora” ; momentan in constructia existenta nu sunt instalatii electrice, termice, 
sanitare si apa pentru activitatea propusa prin proiect. Caracterul industrial al constructiei existente este foarte larg si cuprinde un aspect variat de domenii de activitate ce 
implica particularitati distincte, iar la amplasamentul existent propus este necesar sa se realizeze lucrari de constructii-montaj pentru realizarea functiunilor propuse - 
compartimentari interioare pentru realizare grup sanitar executie retele interioare de utiliati, inclusiv racordarea acestora la cele existente (apa si canalizare).Avand in vedere 
specificatiile de mai sus investitia depinde de constructia propusa pentru realizarea activitatii descrise, ceea ce implica faptul ca solicitantul trebuia sa prezinte ca document 
obligatoriu un studiu de fezabilitate si nu un memoriu justificativ ; solicitantul nu si-a prevazut cheltuieli neeligibile pentru amenajarea constructiei . De asemenea in situatia 
data este necesar un certificat de urbanism ce reprezinta un document obligatoriu Solicitantul nu a prezentat extrasul de carte funciara din care sa rezulte intabular

Page 144 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

517 312 M 01 12 2 10 00047 2012 9 28
"CENTRU DE FABRICARE A 

TAMPLARIEI DIN LEMN 
STRATIFICAT"

S.C. NANCOS 
WOOD 

BUSINESS S.R.L.
BUZAU Comuna/Oras 

BERCA Sat BERCA - - - - - - - - - - 179.877 0 152.895 0 26.982 76.085.167

Pct.1.5 Actionarul majoritar in SC.NANCOS WOOD BUSINESS SRL este d-na Costache Gabriela,doamna Costache are proiect in derulare pe masura 312 pe societatea 
CLINICA NEW LIFE SRL in aceeasi sesiune de depunere proiecte.Nu exista legaturi economice/dependenta sau complementaritate intre cele doua societati. EG2 Din 
verificarea Memoriului justificativ (Anexele B) si raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare am constatat ca proiectul este neeligibil deoarece investitia nu este viabila 
din punct de evedere economic si nu poate functiona independent de proprietar SC.TOWER SRL .De asemenea urmatoarele cauze duc la neindeplinirea acestui criteriu:- 
Capacitati de productie supradimensionate(solicitantul a previzionat capacitati maxime de productie) si venituri mari - In cadrul proiectului sunt achizitionate echipamente si 
dotari nejustificate in fluxul tehnologic (echipamente IT si mobilier) ,spatiul detinut nu permite realizarea unui flux tehnologic ergonomic si crearea de spatii de depozitare 
materii prime si produse finite.- In Anexa B8 nu s-a tinut cont de valoarea cofinantarii si rambursarea creditului conform Scrisoare de confort anexa la Cererea de 
finantare(nu a raspuns la E3.4 Solicitarea de Informatii suplimentare).- Investitia nu este viabila din punct de vedere economic si nu poate functiona independent de 
SC.TOWER SRL in calitate de proprietar si ruda.EG6 Din verificarea documentara si verificarea pe teren proiectul este neeligibil din urmatoarele cauze:- terenul nu este 
liber pentru folosinta cu titlu gratuit conform contract de comodat anexa la Cererea de finantare.Pe acest teren proprietarul a construit corpurile C5,C6,C7 si C8 existente 
atat pe teren cat si in intabularea si schita cadastrala din cartea funciara cu nr.20300 a proprietarului SC.TOWER SRL;- nu exista o delimitare a dreptului de 
proprietate/folosinta intre cele doua societati, acestea au in comun atat utilitatile cat si accesul;- cele doua societati desfasoara aceleasi activitati conform cod CAEN 1623 
respectiv activitati complementare cu codul CAEN 4120- lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale;- SC.NANCOS WOOD BUSINESS SRL primeste in 
folosinta terenul si cladirile aferente investitiei de la SC.TOWER SRL intre care exista legaturi de rudenie(conform specificatiilor din Memoriul justificativ pag.22) “Societatea 
functioneaza la sediul sau in baza contractului de comodat nr.2197/25.09.2012,incheiat intre Doamna Costache Gabriela si Domnul Paul Costache ,pe de o parte in calitate 
de comodanti si SC.NANCOS WOOD BUSINESS SRL,in calitate de comodatar”- Din Extrasul de carte funciara(prezentat prin informatii suplimentare) rezulta ca 
proprietarul a intabulat, respectiv construit noi cladiri, pe terenul in suprafata de 3100 mp atribuit solicitantului prin contract de comodat/drept de folosinta cu titlu gratuit 
incepand cu data de 31.01.2013 si a fost ipotecat in favoarea Bancii Transilvania in data de 17.05.2013. EG2 La evaluarea acestui criteriu de eligibilitate am verificat in 
cadrul Memoriului justificativ (Anexele B) si raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare.Din punct de vedere al viabilitatii economice a investitiei proiectul este decla
neeligibil din urmatoarele motive:- Capacitati de productie supradimensionate(solicitantul a previzionat capacitati maxime de productie).Veniturile din exploatare sunt 
supradimensionate deoarece prin complementaritatea cu activitatea desfasurata de proprietarul SC.TOWER SRL-Constructii de cladiri rezidentiale si nerezidentiale, aceste 
capacitati pot fi realizate doar impreuna datorita existentei legaturilor de dependenta intre cele doua societati. - In cadrul proiectului sunt achizitionate echipamente 
nejustificate in fluxul tehnologic(echipamente IT ) atat ca numar cat si ca sortiment(ex.3 laptopuri,multifunctional,4 camere video de interior si 10 camere pentru exterior 
pentru o hala de productie de 79mp si un birou ,spatii de depozitare care nu apartin solicitantului si proprietarului).- In Anexa B8 cofinantarea proiectului este inscrisa eronat 
valoarea si nu s-a tinut cont de valoarea cofinantarii si rambursarii creditului conform Scrisorii de confort- anexa la Cererea de finantare-(nu a raspuns la E3.4 Solicitarea de 
Informatii suplimentare). 3.1 Reducerea valorii eligibile de la 179.877 euro la 168.019 euro si a valorii intensitatii sprijinului de la 152.895 euro la 142.816 euro s-a facut din 
urmatoarele motive:- cheltuielile cu achizitionarea echipamentelor IT si mobilierul pentru birou nu se justifica pentru activitatea desfasurata si dimensiunea constructiilor 
aferente investitiilorToate achizitiile care nu se justifica devin cheltuieli neeligibile si sunt incadrate in coloana cheltuielilor neeligibile din Bugetul indicativ si se transmite 
solicitantului pentru luare la cunostinta. Oferta pentru serviciul de consultanta nu este conforma,nu prezinta detaliat tariful orar pe experti,nr.de ore ,perioada lucrata. A fost 
corectat planul financiar conform valorii eligibile recalculate.5.1 A fost recalculata intensitatea ajutorului public conform diminuarii cheltuielilor eligibile cu valoarea 
echipamentelor IT si mobilierului aferent biroului. Punctul 5 Consultantul I.I. BRATILA ALINA se regaseste la alte 4 proiecte depuse pe masura 312:SC.Clinica New Life 
SRL,SC.DEMIAN WOOD ENERGY SRL,CMI Dr.Marinescu AncaAlte situatii identificate:- Solicitantul desfasoara activitati complementare cu activitatea proprietarului 
SC.TOWER SRL si activitati pe acelasi cod CAEN 1623- Terenul aferent proiectului este utilizat in comun de proprietar SC.TOWER SRL si solicitant SC.NANCOS WOOD
BUSINESS SRL desi prin contractul de comodat proprietarul atribuie comodatarului tot terenul in suprafata de 3100mp liber cu drept de folosinta cu titlu gratuit.- Accesul si 
utilitatile aferente investitiei sunt folosite in comun de ambele societati- Proprietarul a construit alte cladiri pe terenul dat in folosinta solicitantului dupa depunerea Cererii de 
finantare la OJPDRP Buzau. EG2 Din verificarea Memoriului justificativ (Anexele B) si raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare am constatat ca proiectul este 
neeligibil deoarece investitia nu este viabila din punct de evedere economic si nu poate functiona independent de proprietar SC.TOWER SRL .De asemenea urmatoarele 
cauze duc la neindeplinirea acestui criteriu:- Capacitati de productie supradimensionate(solicitantul a previzionat capacitati maxime de productie) si venituri mari - In cadrul 
proiectului sunt achizitionate echipamente si dotari nejustificate in fluxul tehnologic (echipamente IT si mobilier) spatiul detinut nu permite realizarea unui flux tehnolog

518 312 M 01 12 2 10 00056 2012 9 28 “DEZVOLTARE CENTRU 
MEDICAL CLINICA NEW LIFE”

SC CLINICA NEW 
LIFE SRL BUZAU

Comuna/Oras 
PARSCOV Sat 

PARSCOV
- - - - - - - - - - 278.507 0 194.954 0 83.553 76.280.121

Conform ,,Metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriiilor de eligibilitate’’ aferenta Fisei E3.1-Fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate,la Criteriul de eligibilitate EG1 si 
EG6 Solicitantii trebuie sa prezinte ca si document justificativ pentru a face dovada detinerii unuia din drepturile reale mentionate mai sus, Extrasul de carte funciara 
valabil.La momentul depunerii dosarului Cererii de Finantare solicitantul a depus un Extras de carte funciara din care rezulta intabularea dreptului de proprietate al 
Comodantilor nefiind,deci,intabulat dreptul de folosinta a imobilului in favoarea solicitantului (conform Contract de comodat cu incheiere de autentificare nr. 
2204/25.09.2012). In urma solicitarii de Informatii suplimentare ,solicitantul a prezentat un alt Extras de carte funciara din care rezulta tot intabularea dreptului de proprieta
al Comodantilor .In consecinta proiectul a fost declarat ,,neeligibil’’ deoarece nu respecta criteriile de eligibilitate EG1 si EG6.

519 312 M 01 12 2 10 00043 2012 9 28 INFIINTARE  CAPACITATE  DE 
PRODUCTIE  INCALTAMINTE 

ANTON CLAUDIA-
CAMELIA BUZAU

Comuna/Oras 
PODGORIA Sat 

PODGORIA
- - - - - - - - - - 199.862 0 169.883 0 29.979 76.450.004

Solicitanta Anton Claudia Camelia isi propune prin proiect achizitionarea unor utilaje pentru realizat incaltaminte, conform cod CAEN 1520, cu urmatoarele utilaje in 
componenta: masina de tras varf, cuptor de reactivat bombeuri cu 2 posturi de lucru, masina de tras spate, cuptor de reactivat staifuri, masina de ciocanit si format la spate, 
presa pneumatica, cuptor cu 2 canale, frigider pentru blocat deformarea fetelor de cizma, masina de batut tocuri.Mentionam, ca ecestea au fost identificate ca si elemente 
comune cu utilajele detinute de S.C. MOPIEL S.R.L., conform listei de inventar prezentate la efectuarea vizitei pe teren.Reprezentantul S.C. MOPIEL S.R.L si 
reprezentantul legal Anton Claudia au mentionat ca cele doua linii vor desfasura activitati similare, va exista un perete despartitor intre linii, iar produsul finit obtinut va fi 
incaltaminte dama si barbati.Conform studiului de fezabilitate si declaratiilor celor doi reprezentanti, clientul solicitantului este S.C. MOPIEL S.R.L.Amplasamentul investitiei 
este in cladire C2-100 mp, care este in aceeasi incinta cu S.C. MOPIEL S.R.L., accesul la investitie se face din curtea interioara printr-un hol unde sunt amplasate birourile 
S.C. MOPIEL S.R.L., pe ecelasi hol comun sunt amplasate si grupurile sanitare si vestiarele pentru care solicitantul are acord din partea S.C. MOPIEL S.R.L. pentru 
folosirea acestora.Conform declaratiei reprezentantului S.C. MOPIEL S.R.L., confirmata de reprezentantul legal PF ANTON CLAUDIA in parte stanga aferenta amplasarii 
utilajelor si echip. este depozitata o banda transportoare care va face parte din fluxul de productie si va fi data in comodat solicitantului fiindu-i necesara in activitatea de 
talpuire.Hala in prezent nu a fost dezafectata, la momentul vizitei pe teren masinile de cusut apartinand S.C. MOPIEL S.R.L. se aflau in spatiul destinat amplasarii utilajelor 
care vor fi achizitionate prin proiect si conform declaratiilor celor 2 reprezentanti vor fi mutate in momentul in care vor fi aduse utilajele noi.Deoarece spatiul nu a fost 
delimitat nu s-au putut efectua masuratori concludente, nu s-au prezentat costuri cu intretinerea si cu utilitatile , acestea neputand fi cuantificate. Consideram existenta 
urmatoarelor puncte care pot conduce la suspiciunea creerarii de conditii articiale:-desfasurarea eceleasi activitati in aceeasi incinta(obtinerea aceluiasi produs finit-
incaltaminte);-desi atat in contractul de comodat cat si in acordul prezentat la vizita pe teren i se permite accesul la utilitati, nu au fost prezentate cheltuielile cu asigurarea 
utilitatilor;-produsele finite vor fi vandute catre S.C. MOPIEL S.R.L. desi nu functioneaza independent, fapt sustinut si de precizarile din sudiul de fezabilitate, conform caro
S.C. MOPIEL S.R.L. reprezinta 100% din piata de desfacere pentru PF ANTON CLAUDIA CAMELIA. Cererea de finantare nu indeplineste nici din punct de vedere al 
verificarii pe teren conditiile pentru a fi delarata eligibila datorita urmatoarelor motive:-desfasurarea eceleasi activitati in aceeasi incinta(obtinerea aceluiasi produs finit-
incaltaminte);-desi atat in contractul de comodat cat si in acordul prezentat la vizita pe teren i se permite accesul la utilitati, nu au fost prezentate cheltuielile cu asigurarea 
utilitatilor;-produsele finite vor fi vandute catre S.C. MOPIEL S.R.L. desi nu functioneaza independent, fapt sustinut si de precizarile din sudiul de fezabilitate, conform caro
S.C. MOPIEL S.R.L. reprezinta 100% din piata de desfacere pentru PF ANTON CLAUDIA CAMELIA.

520 312 M 01 12 2 10 00042 2012 9 28

„ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
PERFORMANTE PENTRU 

PRODUCEREA 
CONFECTIILOR METALICE”

SC TOP ART 
ENGINEERING 

SRL
BUZAU

Comuna/Oras 
MEREI Sat DEALUL 

VIEI
- - - - - - - - - - 227.694 0 193.494 0 34.200 76.643.498

La punctul 6 s-a bifat nu deoarece consideram ca solicitantul a creat conditii artificiale prin infiintarea sa ca si start-up din urmatoarele considerente:- Administratorul 
societatii SC TOP ART ENGINEERING SRL, dl. Tudose Marius este si administratorul societatii SC CONFELUX SRL;- SC CONFELUX SRL are acelasi cod CAEN ca si 
solicitantul si anume: 2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;- SC CONFELUX SRL a dat in comodat hala si terenul aferent 
investitiei vizate de solicitant;- Intre SC CONFELUX SRL sunt legaturi financiare in sensul ca dovada cofinantarii pe care a prezentat-o solicitantul a fost facuta cu banii vir
de SC CONFELUX SRL in contul solicitantului in baza unui contract de consultanta tehnica, de unde rezulta si legaturile comerciale dintre cele 2 societati;- De asemenea, 
legaturile comerciale viitoare intre cele 2 societati sunt demonstrate prin completarea punctului 2.6 din memorial justificativ, SC CONFELUX SRL fiin declarant ca si 
potential client al solicitantului cu 24,79% din vanzari (desi in contractul prezentat la raspunsul la informatii suplimentare este mentionata o “consultanta tehnica”, iar in 
memoriul justificativ va detine aproximativ 25% din vanzari si anume vanzarile produselor care sunt prognozate ca vor fi vandute la capitolul de venituri prognozate si 
conform anexei B1). Se are in vedere faptul ca SC TOP ART ENGIEERING SRL, infiintata in 04.09.2012, ofera servicii de consultanta tehnica conform cod CAEN 7112 
catre SC CONFELUX SRL care activeaza in domeniu din 1991, in conditiile in care solicitantul nu are nici un angajat inca, ci va avea prin proiect. Durata contractului de 
consultanta este de 15 luni de la data incheierii acestuia, si anume 14.09.2012, adica pana in 14.12.2013, durata in care societatea nu are angajati, ci doar un administrator 
care este si administratorul firmei care este beneficiara serviciilor de consultanta.- Legaturile de rudenie intre cele 2 societati: la SC CONFELUX SRL actioner este Tudose 
Ion, tatal administratorului Tudose I. Marius, iar la SC TOP ART ENGINEERING SRL actionar este dna Tudose Ghe. Niculina, mama administratorului Tudose I. 
Marius.Din punctele de vedere mentionate mai sus, consideram ca din activitatea desfasurata prin proiect, aceasta poate fi considerata o “modernizare” a activitatii SC 
CONFELUX SRL. Avand in vedere ca SC CONFELUX SRL are 32 de angajati, conform informatiilor din certificatul constatator pe care il atasam, SC CONFELUX SRL nu 
putea depune proiect ca si microintreprindere pe masura 312, infiintandu-se SC TOP ART ENGINEERING SRL pentru a beneficia inclusiv de punctaj ca si “start-up”. 
Proiectul este declarat neeligibil deoarece solicitantul a creat conditii artificiale prin infiintarea sa ca si start-up din urmatoarele considerente:- Administratorul societatii SC 
TOP ART ENGINEERING SRL, dl. Tudose Marius este si administratorul societatii SC CONFELUX SRL;- SC CONFELUX SRL are acelasi cod CAEN ca si solicitantul si 
anume: 2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;- SC CONFELUX SRL a dat in comodat hala si terenul aferent investitiei 
vizate de solicitant;- Intre SC CONFELUX SRL sunt legaturi financiare in sensul ca dovada cofinantarii pe care a prezentat-o solicitantul a fost facuta cu banii virati de SC 
CONFELUX SRL in contul solicitantului in baza unui contract de consultanta tehnica, de unde rezulta si legaturile comerciale dintre cele 2 societati;- De asemenea, 
legaturile comerciale viitoare intre cele 2 societati sunt demonstrate prin completarea punctului 2.6 din memorial justificativ, SC CONFELUX SRL fiin declarant ca si 
potential client al solicitantului cu 24,79% din vanzari (desi in contractul prezentat la raspunsul la informatii suplimentare este mentionata o “consultanta tehnica”, iar in 
memoriul justificativ va detine aproximativ 25% din vanzari si anume vanzarile produselor care sunt prognozate ca vor fi vandute la capitolul de venituri prognozate si 
conform anexei B1). Se are in vedere faptul ca SC TOP ART ENGIEERING SRL, infiintata in 04.09.2012, ofera servicii de consultanta tehnica conform cod CAEN 7112 
catre SC CONFELUX SRL care activeaza in domeniu din 1991, in conditiile in care solicitantul nu are nici un angajat inca, ci va avea prin proiect. Durata contractului de 
consultanta este de 15 luni de la data incheierii acestuia, si anume 14.09.2012, adica pana in 14.12.2013, durata in care societatea nu are angajati, ci doar un administrator 
care este si administratorul firmei care este beneficiara serviciilor de consultanta.- Legaturile de rudenie intre cele 2 societati: la SC CONFELUX SRL actioner este Tudose 
Ion, tatal administratorului Tudose I. Marius, iar la SC TOP ART ENGINEERING SRL actionar este dna Tudose Ghe. Niculina, mama administratorului Tudose I. 
Marius.Din punctele de vedere mentionate mai sus, consideram ca din activitatea desfasurata prin proiect, aceasta poate fi considerata o “modernizare” a activitatii SC 
CONFELUX SRL. Avand in vedere ca SC CONFELUX SRL are 32 de angajati, conform informatiilor din certificatul constatator pe care il atasam, SC CONFELUX SRL nu 
putea depune proiect ca si microintreprindere pe masura 312, infiintandu-se SC TOP ART ENGINEERING SRL pentru a beneficia inclusiv de punctaj ca si “start-up”.
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521 312 C 01 12 2 10 00036 2012 9 28
“INFIINTARE STATIE DE 
PRODUCERE PELETI SI 

TAMPLARIE”

SC SANAVI 
EXPERT SRL BUZAU

Comuna/Oras 
AMARU Sat 
DULBANU

- - - - - - - - - - 235.000 5.500 199.750 0 35.250 76.843.248

Conform Ghidului Solicitantului varianta 06 din iulie 2012 se specifica clar urmatoarele "ATENTIE! Pentru construcţiile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente 
care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: contract de vanzarecumparare,de schimb, de donaţie, certificat 
de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească/ contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/1991,modificată şi completată, asupra terenului 
pe care urmează a se realiza investiţia.Pentru construcţiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, modificată şi completată, solicitantul poate prezenta şi 
un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului.". In cererea de finantare beneficiarul a atasat un contract de comodat (pog. 92), avand in vedere cele scrise 
mai sus acest contract de comodat nu este valabil pentru masura 312. Prin urmare proiectul beneficiarului SC Sanavi Expert SRL este declarat neeligibil deoarece nu face 
dovada dreptului de proprieate asupra terenului. Conform Ghidului Solicitantului varianta 06 din iulie 2012 se specifica clar urmatoarele "ATENTIE! Pentru construcţiile 
definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: contract de 
vanzarecumparare,de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească/ contract de concesiune, definite conform Legii nr. 
50/1991,modificată şi completată, asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia.Pentru construcţiile cu caracter provizoriu, definite conform Legii nr. 50/1991, 
modificată şi completată, solicitantul poate prezenta şi un contract de comodat/ locaţiune (închiriere) asupra terenului.". In cererea de finantare beneficiarul a atasat un 
contract de comodat (pog. 92), avand in vedere cele scrise mai sus acest contract de comodat nu este valabil pentru masura 312. Prin urmare proiectul beneficiarului SC 
Sanavi Expert SRL este declarat neeligibil deoarece nu face dovada dreptului de proprieate asupra terenului.

522 312 M 01 12 2 10 00050 2012 9 28
"ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
PERFORMANTE PENTRU 

PRODUCTIA DE MOBILIER"

S.C. EKERMANN 
MOBEL S.R.L. BUZAU

Comuna/Oras 
CERNATESTI Sat 

CERNATESTI
- - - - - - - - - - 219.124 0 186.212 0 32.912 77.029.460

1. Nu se indeplineste EG1 - Microintreprinderile, atat cele existente cat si cele nou-infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in 
spatiul rural- astfel:Proiectul vizeaza achizitionarea unor utileje pentru prelucrarea lemnului si producerea de mobilier (codi CAEN 3101-Fabricarea de mobila pentru birouri 
si magazine), respectiv centru de prelucrare vertical cu comanda numerica, masina de slefuit, depozit de panouri si un motostivuitor. Firma EKERMAN MOBEL SRL are ca 
asociat unic si administrator pe dna. Ene Mihaela Cristina, avand CNP 2811103100131. La acest criteriu se verifica documentele pentru terenurile si cladirile pe/in care 
sunt/vor fi realizate investitiile. Se constata ca terenul si hala in care se vor amplasa aceste utilaje este detinut printr-un contract de inchiriere (locatiune), proprietar (locator) 
fiind persoana fizica dl. COMAN STEFAN, imobilul fiind situat in com. Cernatesti, satul Cernatesti, tarlaua 46, jud. Buzau, numar carte funciara 20166. In aceasta locatie, i
hala de productie, exista alte utilaje de prelucrat lemn si fabricarea mobilei, utilaje apartinand SC ROMVITRINE SRL, care sunt date in comodat solicitantului, respectiv SC 
EKERMAN MOBEL SRL. De asemenea se cedeaza si drepturile de utilizare a seviciilor pentru colectarea deseurilor si a alimentarii cu apa-canalizare.Verificand in RECOM 
firma ROMVITRINE SRL, se constata ca unul dintre asociati este dl. COMAN STEFAN cu 33,33 %, fiind si administrator al firmei. De asemene SC ROMVITRINE SRL, are
sediul si un punct de lucru in com. Cernatesti, actul de detinere al sediului fiind Acord proprietar nr.1078 din 20.03.1996, pe durata nedeterminata. Firma are in obiectul de 
activitate codurile CAEN 3101- Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine, 3102-Fabricarea de mobila pentru bucatarii, 3109-Fabricarea de mobila n.c.a si in anii 20
si 2012 a avut profit, activitatile desfasurate fiind pe codurile 3101,3102, 3109, la sediul secundar din sat Cernatesti, com. Cernatesti, jud. Buzau. In Studiul de fezabilitate 
nu se face nicio referire la activitatea firmei ROMVITRINE SRL. In Certificatul constatator al solicitantului emis in 26.09.2012, se mentioneaza ca la sediul din sat 
Cernatesti, com Cernatesti firma desfasoara activitati conform cod CAEN 3101.Se constata deci ca cele doua societati desfasoara aceeasi activitate (producerea de 
mobilier), in aceeasi hala, in acelasi timp. De asemenea utilajele propuse a se achizitiona se completeaza in cadrul fluxului de producere a mobilierului. In consecinta nu se 
pot delimita activitatile celor doua firme, nu se poate monitoriza activitatea solicitantului si criteriul EG1 se considera neindeplinit.2 Nu se indeplineste EG 2- Beneficiarul 
trebuie sa demonstreze viabilitatea investitieiNu se poate intocmi matricea de verificare a viabilitatii economice a proiectului deoarece Anexele B nu au fost completate 
conform precizarilor din structura cadru a SF ului, atasat la Ghidul solicitatntului. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile care au stat la baza realizarii previzionarii 
(pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul). Anexele B2 si B8 au fost completate cu valori reprezentand procente din cifra de afaceri si nu cu 
valori rezultate din cantitati si preturi unitare, tarife si timpi de lucru, ore de functionare utilaje, salarii, amortismente s.a. Aceste valori inscrise in anexele mentionate nu se 
pot verifica, compara si valida.Prin urmare criteriul EG 2 se considera neindeplinit. Proiectul se declara neeligibil si nu se continuua evaluarea (matrice viabilitate, bugete, 
rezonabilitate preturi, plan financiar). Verificand in RECOM se constata ca asociatul unic si administrator al solicitantului, dna. Ene Mihaela Cristina, avand CNP 
2811103100131 mai este asociat si in SC ACTIV PARTENER SRL cu 33,33 %. In aceasta societate mai sunt asociati domnii COMAN STEFAN si GROSU AURELIAN 
FLORIN fiecare cu cate 33,33 % cota de participare. Cei doi sunt de asemenea asociati in SC ROMVITRINE SRL cu cate 33,33 % cota de participare, firma care are ca 
obiect de activitate producerea de mobilier ca si solicitantul, SC EKERMAN MOBEL SRL. Solicitantul detine terenul si hala in care isi desfasoara activitatea printr-un 
contract de locatie (inchiriere), proprietar fiind dl. COMAN STEFAN, ca persoana fizica. Activitatea celor doua firme este producerea de mobilier si se defasoara in aceeasi 
hala, in acelasi timp, utilizand aceleasi utilaje. Mentionam ca firma SC ROMVITRINE SRL a avut in anul 2011 un numar mediu de 31 salariati, deci nu era 
microinteprindere. Utilajele propuse a se achizitiona prin proiect se completaeza in cadrul fluxului de producere a mobilierului. Se poate concluziona ca intre cele doua firme 
exista interese si legaturi economice creendu-se conditii artificiale pentru obtinerea de fonduri nerambursabile. 1. Nu se indeplineste EG1 - Microintreprinderile, atat cele 
existente cat si cele nou-infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural- astfel:Proiectul vizeaza achizitionarea unor 
utileje pentru prelucrarea lemnului si producerea de mobilier (codi CAEN 3101-Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine), respectiv centru de prelucrare vertical cu 
comanda numerica, masina de slefuit, depozit de panouri si un motostivuitor. Firma EKERMAN MOBEL SRL are ca asociat unic si administrator pe dna. Ene Mihaela 
Cristina, avand CNP 2811103100131. La acest criteriu se verifica documentele pentru terenurile si cladirile pe/in care sunt/vor fi realizate investitiile. Se constata ca terenul 
si hala in care se vor amplasa aceste utilaje este detinut printr-un contract de inchiriere (locatiune), proprietar (locator) fiind persoana fizica dl. COMAN STEFAN, imobilul 
fiind situat in com. Cernatesti, satul Cernatesti, tarlaua 46, jud. Buzau, numar carte funciara 20166. In aceasta locatie, in hala de productie, exista alte utilaje de prelucrat 
lemn si fabricarea mobilei, utilaje apartinand SC ROMVITRINE SRL, care sunt date in comodat solicitantului, respectiv SC EKERMAN MOBEL SRL. De asemenea se 
cedeaza si drepturile de utilizare a seviciilor pentru colectarea deseurilor si a alimentarii cu apa-canalizare.Verificand in RECOM firma ROMVITRINE SRL, se constata ca 
unul dintre asociati este dl. COMAN STEFAN cu 33,33 %, fiind si administrator al firmei. De asemene SC ROMVITRINE SRL, are sediul si un punct de lucru in com. 
Cernatesti actul de detinere al sediului fiind Acord proprietar nr 1078 din 20 03 1996 pe durata nedeterminata Firma are in obiectul de activitate codurile CAEN 310
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VERNESTI Sat 

VERNESTI
- - - - - - - - - - 156.365 1.167 132.910 0 23.455 77.162.370

La punctul 1.1 s-a bifat „nu” deoarece:In Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, se specifica la pct. III – Date utilizate pentru a se stabili categoria 
intreprinderii, in tabel datele se vor completa astfel ”In cazul intreprinderilor nou infiintate, datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si 
activele totale se determina si se declara pe propria raspundere”. In cadrul proiectului, solicitantul declara ca in momentul in care isi va incepe activitatea si va avea primul 
exercitiu financiar (in urma implementarii proiectului), va angaja 7 persoane, cifra de afaceri neta este de 730.280 ron iar activele totale 1.151.607 ron – conditii indeplinite 
pentru a fi considerata microintreprindere deoarece indeplineste cumulativ cele 2 conditii (nr. salariati si cifra de afaceri neta/active totale). In momentul depunerii Cererii de 
finantare, societatea nu desfasoara activitate, aceasta urmand sa functioneze in urma implementarii proiectului. Deci anul in care va avea primul exercitiu financiar si poat
incadrata ca si microintreprindere in urma situatiilor financiare este cel in care societatea desfasoara activitate. In urma verificarii in RECOM a actionarului majoritar / asociat 
unic, Dl. Anton Ciprian Eduard apare inregistrat ca asociat in SC DREAM MOB SRL, cod CAEN 3109 – Fabricare de mobila n.c.a. si detine cota de participare la beneficii 
si pierderi 80%. Conform Legii 346/2004, art. 4.4 (pct. 4) “Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sa
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”. Intrucat cota de participare a actionarului majoritar este peste 50% in cadrul altei societati care actioneaza pe 
aceeasi piata ca si solicitantul, conform Legii 346/2004, statutul solicitantului este de ,,intreprindere legata ‘’ cu SC DREAM MOB SRL, informatie care nu a fost completata 
in Doc. 10.2 - Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor.Astfel, avand in vedere ca este considerata societate legata, in declaratie trebuia 
sa se ia in calcul cumulativ datele financiare ale societatii SC DREAM MOB SRL, la care se aplica procentul aferent cotei de participare detinut de , Dl. Anton Ciprian 
Eduard de 80% din datele financiare prezentate Declaratia pentru incadrarea in microintreprinderi, conform L 346/2004 art. (6) - Datele, inclusiv numărul mediu anual de 
salariaţi, ale unei întreprinderi partenere sau legate cu o altă întreprindere se vor stabili pe baza situaţiilor financiare anuale şi a altor date ale întreprinderii ori, dacă există
baza situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă, care se vor cumula cu datele oricărei întreprinderi partenere a întreprinderii în cauză, situată 
imediat în amonte sau în aval de aceasta, proporţional cu procentul de participare la capital ori cu procentul drepturilor de vot (cel mai ridicat dintre aceste procente). 
Conform Manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii, Fisa de verificare eligibilitate E3.1 –Masura 312 
Versiunea 07, 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 acest sens, conform 
L 346/2004 si mentiunilor de mai sus, solicitantul SC DREAM MOB DESIGN SRL nu a completat corect Declaratia privind incadrarea IMM. La punctul EG2 nu s-a bifat 
deoarece in urma analizei proiectului au mai fost sesizate urmatoarele aspecte:- In cererea de finantare nu s-a prezentat deviz pentru cap. 1 si 4.3.;- Nu s-a prezentat deviz 
separat pentru echipamentele vizate a fi achizitionate prin PERE (panouri solare);- In studiul de fezabilitate, solicitantul isi propune construirea unei hale de productie 
mobielier de 360mp si de o cladire de 14mp construita din zidarie de blocuri de beton, plansee din beton armat, in care va fi amplasat acentrala termica. De asemenea, 
acelasi lucru reiese si din plansa atasata studiului de fezabilitate (pag. 69). Coform schitei, POT este de 28.2%. Dar atat certificatul de urbanism cat si autorizatia de 
constructie prezentata in proiect, prevad construirea unei hale industriale, cu POT 27,2%, de unde rezulta ca cele 2 documente au fost emise doar pentru hala industriala, 
nu si pentru cladirea aferenta centralei termice. (14mp / 1325 mp = 1% - diferenta POT). De asemenea, costurile cu constructia cladirii aferenta centralei termice nu sunt 
evidentiate nici pe eligibil, nici pe neeligibil.- Nu s-a prezentat o evaluare din punct de vedere financiar a celor 2 constructii din care sa reiasa costurile detaliate pe cele 2 
cladiri (inclusiv devize separate pe cladiri)- Desi in devizul pe obiect – hala , conform HG28/2008, apare pe cap. 4.1 suma de 70.342 euro, in devizul general si buget apare 
suma de 72.656 euro, suma care nu este justificata in nici un alt deviz.- In E 3.8 este prezentat fluxul aferent activitatii si echipamentele care se vor achizitiona. Se face 
mentiunea ca echipamentul „masina monolaterala automata de bordurat” nu asigura activitatea pentru intreg fluxul tehnologic descris. Solicitantul trebuia sa mai prevada 
achizitia unui calculator pentru programul (soft) mentionat in tabelul cu echipamente, circular, masina de gaurit multiplu / C.N.C, bancuri de lucru, dulapuri si alte 
echipamente si unelte utilizate in asamblarea pieselor de mobilier. - Cap. 3.8 trebuia completat inclusiv cu prezentarea tehnica a constructiilor in care care urmeaza a fi 
amplasate utilajele/ dotarile (inclusiv utilitati) – de asemenea a celor mentionate la punctul de mai sus, suplimentar.- Nu s-a prezentat oferta pentru programul informatic 
(soft);- Nu se pot identifica elementele din oferta pentru partea termica cu devizul prezentat conform HG 28/2008 cu cheltuielile pentru utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj. De asemenea oferta nu face referire la capacitatea de incalzire solicitata fata de necesarul de materiale prezentat. In studiul de fezabilitate sunt 
prezentate ca se vor folosi pentru instalatia termica tevi zincate preizolate iar in oferta sunt prezentate tevi din polipropilena - Nu se detaliaza si justifica montajul din dev
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ACHIZITIA DE UTILAJE 
SPECIFICE ACTIVITATII DE 

RECUPERARE A 
MATERIALELOR 

RECICLABILE SORTATE

SOCIETATEA 
COMERCIALA 
SEA COMPLET 

SRL

BUZAU
Comuna/Oras 
ZARNESTI Sat 

FUNDENI
- - - - - - - - - - 279.250 0 195.475 0 83.775 77.357.845

1.1. Numarul de salariati declarati in proiect este 10 si se depaseste numarul maxim 9 salariati astfel incat solicitantul nu-si mentine statutul de microintreprindere. EG1- 
Terenul cu cladirea aferent investitiei care este detinut prin contract de inchiriere cu SC MSD COM SRL nu este imprejmuit, delimitat de restul curtii care cuprinde mai 
multe hale, platforme, cantar pod-bascula s.a. La fel si utilitatile (furnizare energie electrica, apa, cale de acces).Nu se poate identifica terenul (400m) inchiriat. - In Studiul 
de fezabilitate nu s-a prezentat un plan de amplasament al echipamentelor (pe flux) propuse a se achizitiona. Din descrierea facuta la pag. 35, in descrierea fluxului 
tehnologic sunt prevazute etape precum cantarirea, depozitarea deseurilor, a vehicolelor uzate in spatii special amenajate. Aceste spatii de depozitare nu sunt prevazute in 
proiect, asa cum nu exista prin proiect nici achizitia sau inchirierea unui cantar.Astfel ca fluxul tehnologic nu este intreg, asa cum a fost descris, iar spatiile de depozitare nu 
sunt delimitate de spatiile lui SC MSD COM SRL.- Raportul de expertiza prezentat la vizita pe teren nu este datat, nu se fac nici mentiuni referitoare la stabilirea gradului de 
rezistenta al constructiei in contextul incarcarii acesteia cu utilajele prevazute pentru aceasta investitie, obiectiv al acestui Raport de expertiza. Nu s-a prezentat Raport 
privind stadiul fizic al lucrarilor.- In Cerificatul constatator ORC din RECOM se observa ca sediul social este expirat, contractul de inchiriere pentru sediul social nefiind 
actualizat.Nu se face dovada ca sediul social este in spatiu rural.EG3- In Cerificatul constatator ORC din RECOM se observa ca sediul social este expiratEG6- Solicitantul 
nu poate dovedi dreptul de folosinta asupra terenului deoarece acesta nu este delimitat si identificat in extrasul de carte funciara si pe teren. Nu s-a completat Buget 
Indicativ si Plan financuiar, proiectul fiind neeligibil. Nu s-a completat Buget Indicativ si Plan financuiar, proiectul fiind neeligibil. Terenul si cladirea (hala C12) inchiriate de 
SC SEA COMPLET SRL de la SC MSD COM SRL nu sunt delimitate de restul proprietatii acesteia, utilitatile si calea de acces fiind puse la dispozitie de SC MSD COM 
SRL printr-un acord prezentat la vizita pe teren. Aceasta se observa si din fotografiile facute pe teren, la poarta fiind un panou al acestei societati „Punct de colectare SC 
MSD COM SRL”. SC MSD COM SRL desfasoara la acel punct de lucru aceeasi activitate cu codul CAEN 3832 (Recuperarea materialelor reciclabile sortate ) ca si SC SE
COMPLET SRL. In Raportul de expertiza tehnica nedatat , se face mentiunea ca evaluarea starii tehnice a constructiei se face in vedera “intocmirii proiectului de extindere 
spatii de productie ...” si ca “proprietarul doreste sa utilizeze hala existenta pentru realizare proiect fonduri europene nerambursabile privind achizitia de utilaje specific 
activitatii de recuperare a materialelor reciclabile sortate”. De aici rezulta ca acest raport a fost cerut de catre proprietarul constructiei SC MSD COM SRL, societate care 
desfasoara aceeasi activitate cu solicitantul cerererii de finantare, SC SEA COMPLET SRL.In proiectul depus de SC SEA COMPLET SRL nu este prevazut nici un cantar 
sau pod bascula pentru ca beneficiarul sa-si poata desfasura activitatea independent, conform fluxului tehnologic descris in Studiul de fezabilitate. In schimb, SC MSD COM 
SRL detine pod bascula (C5 conform extras de carte funciara prezentat). Rezulta ca cele doua societati lucreaza ca un tot unitar, activitatile celor doua societati nefiind bine 
delimitate, utilitatile fiind in comun, calea de acces, dar si terenul aferent halei inchiriate, neprecizandu-se in SF unde se depoziteaza materialele reciclabile si masinile 
uzate. Aceasta reiese din fotografiile facute la locul investitiei(panoul de la intrare, birou administartor, utilitati), dar si din extrasul de carte funciara prezentat la cererea de 
finantare si certificatul ORC al SC MSD COM SRL. Actionarul unic Sandu Andreea Paula poarta acelasi nume de familie cu doi din actionarii lui SC MSD COM SRL, Sand
Ghe. Nicolaie (30%) si Sandu Emilian Nicu (35%).In Extrasul de cont se observa provenienta banilor, care este in mare masura (70%) de la SC MSD COM SRL. Se 
confirma astfel legaturile (comerciale) dintre aceste firme.Consideram ca se creeaza conditii artificiale, SC MSD COM SRL neputand accesa fonduri nerambursabile pe 
masura 312, acesta nefiind microintreprindere, avand 146 salariati in 2011 si neavand sediul social in spatiu rural, ci in municipiul Buzau. 1.1. Numarul de salariati declarati 
in proiect este 10 si se depaseste numarul maxim 9 salariati astfel incat solicitantul nu-si mentine statutul de microintreprindere.EG1- Terenul cu cladirea aferent investitiei 
care este detinut prin contract de inchiriere cu SC MSD COM SRL nu este imprejmuit, delimitat de restul curtii care cuprinde mai multe hale, platforme, cantar pod-bascula 
s.a. La fel si utilitatile (furnizare energie electrica, apa, cale de acces).Nu se poate identifica terenul (400m) inchiriat. - In Studiul de fezabilitate nu s-a prezentat un plan de 
amplasament al echipamentelor (pe flux) propuse a se achizitiona. Din descrierea facuta la pag. 35, in descrierea fluxului tehnologic sunt prevazute etape precum cantarir
depozitarea deseurilor, a vehicolelor uzate in spatii special amenajate. Aceste spatii de depozitare nu sunt prevazute in proiect, asa cum nu exista prin proiect nici achizitia 
sau inchirierea unui cantar. Astfel ca fluxul tehnologic nu este intreg, asa cum a fost descris, iar spatiile de depozitare nu sunt delimitate de spatiile lui SC MSD COM SRL.- 
Raportul de expertiza prezentat la vizita pe teren nu este datat, nu se fac nici mentiuni referitoare la stabilirea gradului de rezistenta al constructiei in contextul incarcarii 
acesteia cu utilajele prevazute pentru aceasta investitie, obiectiv al acestui Raport de expertiza. Nu s-a prezentat Raport privind stadiul fizic al lucrarilor.- In Cerificatul 
constatator ORC din RECOM se observa ca sediul social este expirat, contractul de inchiriere pentru sediul social nefiind actualizat.Nu se face dovada ca sediul social este 
in spatiu rural.EG3- In Cerificatul constatator ORC din RECOM se observa ca sediul social este expirat.EG6- Solicitantul nu poate dovedi dreptul de folosinta asupra 
terenului deoarece acesta nu este delimitat si identificat in extrasul de carte funciara si pe teren.Solicitantul a creat conditii artificiale deoarece:Terenul si cladirea (hala C12) 
inchiriate de la SC MSD COM SRL nu sunt delimitate de restul proprietatii acesteia utilitatile si calea de acces fiind puse la dispozitie de SC MSD COM SRL printr-u
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MODERNIZARE CABINET 
MEDICAL VETERINAR 

INDIVIDUAL BUSUIOC OANA 
MARCELA

C.M.V.I. 
BUSUIOC OANA 

MARCELA
BUZAU

Comuna/Oras 
MOVILA BANULUI 

Sat CIORANCA
- - - - - - - - - - 71.000 0 49.700 0 21.300 77.407.545

La criteriul de eligibilitate EG1 si EG6 s-a bifat nu deoarece solicitantul nu detine drept real principal pentru terenul pe care construieste conform prevederilor din Ghidul 
solicitantului pe M312 ”Pentru construcţiile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, 
superficie, servitute)dobândit prin: contract de vanzarecumparare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească/ 
contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/1991, modificată şi completată, asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia”.Desi in descrierea proiectului 
din Cererea de Finantare solicitantul prevede „modernizarea cladirii in care se desfasoara activitatea sanitar-veterinara si achizitia de echipamente performante in vederea 
modernizarii activitatilor deja existente (...)” , in Raportul asupra vizitei pe teren nr. 6178/16.01.2013 s-a mentionat ca solicitantul detine in folosinta conform contract de 
comodat nr. 1417/26.10.2012 (contract depus la Cererea de Finantare), un teren pe care este amplasata o constructie intr-o stare veche, necorespunzatoare unei 
modernizari („structura alcatuita din gradele lemn si zidarie de chirpici – cu o uzura mare” ) pentru care nu s-a depus Raport de expertiza intrucat solicitanta vizeaza o 
constructie noua in spatele celei existente. Tot conform mentiunilor din Raportul asupra vizitei pe teren, se mentioneaza ca noua constructie vizata nu se poate realiza in 
spatele celei existente , atat din considerente arhitecturale cat si functionale, deoarece atat accesul in cladire cat si ferestrele sunt blocate de constructia existenta.Avand in 
vedere ca solicitantul isi desfasura activitatea in cladirea existenta si ca detine in folosinta terenul pe care se afla aceasta cladire, nu este eligibila decat modernizarea prin 
achizitie de echipamente, noua constructie fiind o investitie neeligibila.Deoarece achizitia de echipamente depinde de constructia propusa (valoarea constructiei 66860 euro, 
valoarea echipamente 6140 euro), proiectul devine neeligibil. aceleasi observatii Nu se completeaza matricea de viabilitate, proiectul neindeplinind conditia de eligibilitate 
EG1 si EG6. Aceeasi observatie. Nu se mai verifica, investitiile devenind neeligibile deoarece depind de constructia propusa. ACEEASI OBSERVATIE Planul financiar nu 
mai reflecta valoarea eligibila a investitiei, deoarece constructia propusa este neeligibila, motiv pentru care nu se mai completeaza acest criteriu. ACEEASI OBSERVATIE. 
La criteriul de eligibilitate EG1 si EG6 s-a bifat nu deoarece solicitantul nu detine drept real principal pentru terenul pe care construieste conform prevederilor din Ghidul 
solicitantului pe M312 ”Pentru construcţiile definitive solicitantul trebuie să prezinte documente care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, 
superficie, servitute)dobândit prin: contract de vanzarecumparare, de schimb, de donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească/ 
contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/1991, modificată şi completată, asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia”.Desi in descrierea proiectului 
din Cererea de Finantare solicitantul prevede „modernizarea cladirii in care se desfasoara activitatea sanitar-veterinara si achizitia de echipamente performante in vederea 
modernizarii activitatilor deja existente (...)” , in Raportul asupra vizitei pe teren nr. 6178/16.01.2013 s-a mentionat ca solicitantul detine in folosinta conform contract de 
comodat nr. 1417/26.10.2012 (contract depus la Cererea de Finantare), un teren pe care este amplasata o constructie intr-o stare veche, necorespunzatoare unei 
modernizari („structura alcatuita din gradele lemn si zidarie de chirpici – cu o uzura mare” ) pentru care nu s-a depus Raport de expertiza intrucat solicitanta vizeaza o 
constructie noua in spatele celei existente. Tot conform mentiunilor din Raportul asupra vizitei pe teren, se mentioneaza ca noua constructie vizata nu se poate realiza in 
spatele celei existente , atat din considerente arhitecturale cat si functionale, deoarece atat accesul in cladire cat si ferestrele sunt blocate de constructia existenta.Avand in 
vedere ca solicitantul isi desfasura activitatea in cladirea existenta si ca detine in folosinta terenul pe care se afla aceasta cladire, nu este eligibila decat modernizarea prin 
achizitie de echipamente, noua constructie fiind o investitie neeligibila.Deoarece achizitia de echipamente depinde de constructia propusa (valoarea constructiei 66860 euro, 
valoarea echipamente 6140 euro), proiectul devine neeligibil. In acest sens, nu s-a mai completat matricea de viabilitate. acelesi observatii

526 312 M 01 12 2 10 00034 2012 9 28

DEZVOLTAREA ÎN MEDIUL 
RURAL A UNEI CAPACITĂȚII 

DE PRODUCȚIE PENTRU S.C. 
WOODLAND SERV S.R.L. ÎN 
VEDEREA FABRICĂRII DE 

AMBALAJE DIN LEMN 

S.C. WOODLAND 
SERV S.R.L. BUZAU

Comuna/Oras 
VERNESTI Sat 

VERNESTI
- - - - - - - - - - 229.721 0 195.263 0 34.458 77.602.808

EG4-De mentionat este faptul ca in dosarul Cererii de Finantare nu este depus un un document din care sa rezulte calitatea responsabilului legal in cadrul firmei .Toate 
documentele si declaratiile sunt semnate de domnul Lopataru Nicolae –Daniel iar ca document justificativ ,in acest sens,a atasat la dosar o Procura Generala .Din analiza 
continutului acestei procuri se constata o serie de date contradictorii in sensul ca are mentionata ca si data de incheiere de autentificare data de 02,august,2011 pentru care 
s-a incasat un onorariu ,cu bon fiscal nr. 05/2012, se face referire clara la administratorul firmei SC W00DLAND SERV SRL,care are nr. de ordine in Registrul Comertului 
J40/354/16.01.2012….EG 5 -In Cererea de Finantare solicitantul a bifat ,la punctual A6.2-Investitie noua ,la punctl a ferent principalelor mijloace fixe aflate in patrimonial 
solicitantului acesta are inregistrata o serie de masini si utilaje specifice activitatii de fabricare a ambalajelor din lemn cu mentiunea ca au fost achizitionate conform facturii 
93/29.06.2012.La momentul verificarii pe teren s-a constatat faptul ca solicitantul desfasura activitate specica codului CAEN 1624 in locatia unde si-a propus sa 
implementeze proiectul.In acest context consideram ca proiectul vizeaza o ,,Modernizare si/sau Extindere’’ a activitatii si trebuia sa depuna in mod obligatoriu documentul 
9.3- Nota de constatare privind conditiile de mediu emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare ceea ce atage dupa sine atat neconformitatea cat si 
neeligibilitatea proiectului.Nu s-a verificat criteriul EG2 avand in vedere faptul ca proiectul a fost declarat ,,neeligibil'' iar Bugetul Indicativ si Anexele B suporta modificari. . 
Nu s-a mai verificat viabilitatea avand in vedere ca proiectul a fost declarat ,,neeligibil'' iar Bugetul Indicativ si anexele B nu sunt corect completate si suporta modificari. Nu 
s-a bifat la punctul 1-3.1 deoarece proiectul a fost declarat ,,neeligibil'' iar valoarea cursului euro/BCE nu este corect mentionata raportat la data de 06.08.2012 Nu s-a 
raspuns deoarece proiectul a fost declarat ,,neeligibil'' iar ofertele depuse la dosar sunt neconforme . Nu s-a bifat la punctul 5.1 avand in vedere faptul ca bugetul sufera 
modificari.

Page 147 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

527 312 M 01 12 5 11 00001 2012 9 25

CONSTRUIRE  HALA DE 
PRODUCTIE PENTRU 

PRODUCEREA PIESELOR 
METALICE NECESARE 

INSTALATIILOR INDUSTRIALE

SC  OTEL &  
GEEL  SRL

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
SLATINA-TIMIS Sat 

SLATINA-TIMIS
- - - - - - - - - - 199.957 0 169.963 0 29.994 77.772.771

La punctul 1.1 s-a bifat NU,deoarece : -la doc.11.3 Anexa 4.1 din ghidul solicitantului ,,Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor ’’ solicitantul a depus 
“Declaratia privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii” .Conform studiului de fezabilitate si punctului I din cererea de finantare (indicatorii de monitorizare) 
solicitantul are 11 angajati(1 loc de munca existent si 10 locuri de munca nou create),astfel nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili, neindeplinind statutul de 
microintreprindere. La punctul 1.1 s-a bifat NU,deoarece : -la doc.11.3 Anexa 4.1 din ghidul solicitantului ,,Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor ’’ 
solicitantul a depus “Declaratia privind incadrarea in categoria intreprinderilor mici si mijlocii” .Conform studiului de fezabilitate si punctului I din cererea de finantare 
(indicatorii de monitorizare) solicitantul are 11 angajati(1 loc de munca existent si 10 locuri de munca nou create),astfel nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili, 
neindeplinind statutul de microintreprindere. La criteriul de eligibilitate EG 1 s-a bifat NU,deoarece solicitantul are 11 angajati(1 loc de munca existent si 10 locuri de munca 
nou create) și nu se incadreaza in categoria microintreprinderilor. La criteriul de eligibilitate EG2 s-a bifat NU,deoarece:1.Conform Ghidului solicitantului, subcap. 2.2 
Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: ”Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitate investitiei”. 2.Conform Manualului de procedură pentru evaluarea si 
selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții –Versiunea 07, Fișa de verificare eligibilitate E3.1 – M 312, verificarea modului de îndeplinire a criteriului EG2 s
efectuează astfel:a) „Verificarea viabilității economice se va face in baza documentelor 1, 2”, documentul 1 reprezentând Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ, iar 
documentul 2 reprezentând Situațiile financiare (precedente anului depunerii proiectului) ;b) „Pentru respectarea criteriului de eligibilitate „Beneficiarul trebuie sa 
demonstreze viabilitatea investiției” expertul va verifica cele doua condiții cumulate:- rezultatul din exploatare din bilanțul anului precedent depunerii proiectului sa nu fie 
negativ;- indicatorii economico-financiari prezentaţi în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ trebuie sa se incadreze in limitele mentionate. Întrucât, rezultatul din 
exploatare din bilanțul anului precedent depunerii proiectului este negativ criteriul nu este indeplinit.La criteriul de eligibilitate EG 5 s-a bifat NU,deoarece documentul 8.2 
eliberat de Direcția de Sănătate Publică nu este conform ghidului solicitantului.La criteriul de eligibilitate EG6 s-a bifat NU,deoarece solicitantul nu a prezentat extras CF cu 
inscrierea concesiunii sau document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru,desi contractul de concesiune a fost încheiat în data de 16.11.2009. La 
criteriul de eligibilitate EG 1 s-a bifat NU,deoarece solicitantul are 11 angajati(1 loc de munca existent si 10 locuri de munca nou create) și nu se incadreaza in categoria 
microintreprinderilor. La criteriul de eligibilitate EG2 s-a bifat NU,deoarece:1.Conform Ghidului solicitantului, subcap. 2.2 Condiții minime obligatorii pentru acordarea 
sprijinului: ”Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitate investitiei”. 2.Conform Manualului de procedură pentru evaluarea si selectarea cererilor de finanțare pentru 
proiecte de investiții –Versiunea 07, Fișa de verificare eligibilitate E3.1 – M 312, verificarea modului de îndeplinire a criteriului EG2 se efectuează astfel:a) „Verificarea 
viabilității economice se va face in baza documentelor 1, 2”, documentul 1 reprezentând Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ, iar documentul 2 reprezentând 
Situațiile financiare (precedente anului depunerii proiectului) ;b) „Pentru respectarea criteriului de eligibilitate „Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investiției” 
expertul va verifica cele doua condiții cumulate:- rezultatul din exploatare din bilanțul anului precedent depunerii proiectului sa nu fie negativ;- indicatorii economico-financia
prezentaţi în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ trebuie sa se incadreze in limitele mentionate. Întrucât, rezultatul din exploatare din bilanțul anului precedent 
depunerii proiectului este negativ criteriul nu este indeplinit.La criteriul de eligibilitate EG 5 s-a bifat NU,deoarece documentul 8.2 eliberat de Direcția de Sănătate Publică nu 
este conform ghidului solicitantului.La criteriul de eligibilitate EG6 s-a bifat NU,deoarece solicitantul nu a prezentat extras CF cu inscrierea concesiunii sau document care 
să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru,desi contractul de concesiune a fost încheiat în data de 16.11.2009. La criteriul de eligibilitate EG2 s-a bifat 
NU,deoarece:1.Conform Ghidului solicitantului, subcap. 2.2 Condiții minime obligatorii pentru acordarea sprijinului: ”Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitate 
investitiei”. 2.Conform Manualului de procedură pentru evaluarea si selectarea cererilor de finanțare pentru proiecte de investiții –Versiunea 07, Fișa de verificare eligibilitate 
E3.1 – M 312, verificarea modului de îndeplinire a criteriului EG2 se efectuează astfel:a) „Verificarea viabilității economice se va face in baza documentelor 1, 2”, 
documentul 1 reprezentând Studiul de fezabilitate/ Memoriul justificativ, iar documentul 2 reprezentând Situațiile financiare (precedente anului depunerii proiectului) ;b) 
„Pentru respectarea criteriului de eligibilitate „Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investiției” expertul va verifica cele doua condiții cumulate:- rezultatul din 
exploatare din bilanțul anului precedent depunerii proiectului sa nu fie negativ;- indicatorii economico-financiari prezentaţi în studiul de fezabilitate/memoriul justificativ 
trebuie sa se incadreze in limitele mentionate. Întrucât, rezultatul din exploatare din bilanțul anului precedent depunerii proiectului este negativ criteriul nu este indeplinit. La 
criteriul de eligibilitate EG 1 s-a bifat NU,deoarece solicitantul are 11 angajati(1 loc de munca existent si 10 locuri de munca nou create) și nu se incadreaza in categoria 
microintreprinderilor. La criteriul de eligibilitate EG2 s-a bifat NU,deoarece:1.Conform Ghidului solicitantului, subcap. 2.2 Condiții minime obligatorii pentru acordarea 
sprijinului: ”Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitate investitiei”. 2.Conform Manualului de procedură pentru evaluarea si selectarea cererilor de finanțare pentru 
proiecte de investții –Versiunea 07 Fișa de verificare eligibilitate E3 1 – M 312 verificarea modului de îndeplinire a criteriului EG2 se efectuează astfel:a) Verificare

528 312 M 01 12 5 11 00009 2012 9 27

CONSTRUIRE CENTRU DE 
INGRIJIRE CORPORALA IN 

LOCALITATEA POIANA 
MARULUI, JUDETUL CARAS-

SEVERIN

GRECEA MARIA CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras ZAVOI 
Sat POIANA 
MARULUI

- - - - - - - - - - 285.714 2.525 200.000 0 85.714 77.972.771

La pct.1.2-s-a bifat NU deoarece solicitantul nu respectă in totalitate criteriile de eligibilitate conf.Declarației din secțiunea F a CF.La pct 1.6-s-a bifat NU deoarece prin 
proiect se solicită finanțare și pentru un alt cod CAEN(9602) care nu este inclus in B1.1,SF cap.1.3,doc.1.1 și Anexa 4.4. La pct.1.2-s-a bifat NU deoarece solicitantul nu 
respectă in totalitate criteriile de eligibilitate conf.Declarației din secțiunea F a CF.La pct 1.6-s-a bifat NU deoarece prin proiect se solicită finanțare și pentru un alt cod 
CAEN(9602) care nu este inclus in B1.1,SF cap.1.3,doc.1.1 și Anexa 4.4. EG2-prin studiul de fezabilitate solicitantul angajează cheltuieli la construcții peste nevoile reale 
ale investiției prin crearea de spații supradimensionate corelate cu numărul și dimensiunea echipamentelor și dotărilor solicitate ,cu referire la saloanele de 
masaj,terasele,bazinul cu spațiul SPA alăturat.Chiar și numărul saloanelor este supraapreciat iar pentru funcționarea lor au fost făcute previziuni mult prea optimiste bazate 
mult pe turismul rural.Solicitantul nu asigură financiar racordarea la utilități asa incât la finalizarea investiției aceasta sa fie funcțională.Nu sunt prevăzute sume pentru utilită
in Deviz financiar cap.3,Anexa 3,cap.2 din BI. EG2-prin studiul de fezabilitate solicitantul angajează cheltuieli la construcții peste nevoile reale ale investiției prin crearea de 
spații supradimensionate corelate cu numărul și dimensiunea echipamentelor și dotărilor solicitate ,cu referire la saloanele de masaj,terasele,bazinul cu spațiul SPA 
alăturat.Chiar și numărul saloanelor este supraapreciat iar pentru funcționarea lor au fost făcute previziuni mult prea optimiste bazate mult pe turismul rural.Solicitantul nu 
asigură financiar racordarea la utilități asa incât la finalizarea investiției aceasta sa fie funcțională.Nu sunt prevăzute sume pentru utilități in Deviz financiar cap.3,Anexa 
3,cap.2 din BI. La pct.3.3 s-a bifat NU, deoarece prin proiect au fost prevazute investiții pentru piscină(bazin de innot ),terase (deschisă si inchisă) care pe timpul iernii sunt 
folosite ca ,,loc de relaxare,,.Aceste investiții nu sunt eligibile pe Măsura 312 și codul CAEN aplicat.Saloanele de masaj( cu suprafață intre 15-21 mp) sunt prevăzute a 
funcționa ,,in regim hotelier,,dotate fiecare cu hol,grup sanitar și cabină duș.Ca spațiu similar poate fi considerat și vestiarul pentru angajați (fără grup sanitar separat pe 
sexe). La pct.3.3 s-a bifat NU, deoarece prin proiect au fost prevazute investiții pentru piscină(bazin de innot ),terase (deschisă si inchisă) care pe timpul iernii sunt folosite 
ca ,,loc de relaxare,,.Aceste investiții nu sunt eligibile pe Măsura 312 și codul CAEN aplicat.Saloanele de masaj( cu suprafață intre 15-21 mp) sunt prevăzute a funcționa ,,i
regim hotelier,,dotate fiecare cu hol,grup sanitar și cabină duș.Ca spațiu similar poate fi considerat și vestiarul pentru angajați (fără grup sanitar separat pe sexe). Proiectul 
este neeligibil pentru că nu respectă:-Pct.1.6-prin proiect se solicită finanțare și pentru un alt cod CAEN care nu este menționat in cap.B1.1,SF și Anexa 4.4.-EG2-prin 
proiect se solicită finanțare pentru spații supradimensionate,dotate minimal,pentru funcționarea carora au fost făcute previziuni suprarealiste bazate mult pe turismul rural d
zonă.Solicitantul nu asigură finanțare pentru utilitățile obiectivului.Pct3.3-Prin proiect se solicită finanțare pentru spații neeligibile pe M312-piscină(bazin de 
relaxare),terase,spații de recreere și relaxare.Saloanele de masaj sunt supradimensionate,prevăzute a funcționa in regim hotelier dotate fiecare cu hol,grup sanitar și cabină 
de duș.Acestea puteau fi aplicate pe M313. Proiectul este neeligibil pentru că nu respectă:-Pct.1.6-prin proiect se solicită finanțare și pentru un alt cod CAEN care nu este 
menționat in cap.B1.1,SF și Anexa 4.4.-EG2-prin proiect se solicită finanțare pentru spații supradimensionate,dotate minimal,pentru funcționarea carora au fost făcute 
previziuni suprarealiste bazate mult pe turismul rural din zonă.Solicitantul nu asigură finanțare pentru utilitățile obiectivului.Pct3.3-Prin proiect se solicită finanțare pentru 
spații neeligibile pe M312-piscină(bazin de relaxare),terase,spații de recreere și relaxare.Saloanele de masaj sunt supradimensionate,prevăzute a funcționa in regim hotelier 
dotate fiecare cu hol,grup sanitar și cabină de duș.Acestea puteau fi aplicate pe M313.

529 312 M 01 12 5 11 00006 2012 9 27

DOTAREA UNEI 
MICROÎNTREPRINDERI DIN 

MEDIUL RURAL PENTRU 
FABRICAREA PRODUSELOR 

DIN BETON PENTRU 
CONSTRUCȚII

S.C.  DIAMANTUL 
VERDE TOUR 

SRL

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
BREBU Sat 
VALEADENI

- - - - - - - - - - 234.875 0 199.644 0 35.231 78.172.415

Solicitantul SC Diamantul Verde Tour SRL,nu poate lua in folosinţă (inchiriere,comodat)subconcesiona, terenul de 1000 mp de la SC 33 de Crai Travel SRL,deoarece 
conform Contractului de concesiune,autentificat sub nr.1935/26.09.2012,concesionarul SC 33 de Crai Travel SRL intră sub incidenţa OUG nr.54/28.06.2006,privind regim
contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,respectiv este interzisă darea in folosinţă (inchiriere,comodat)subconcesiona,cu excepţia situaţiilor expres prevăzute 
de OUG.In concluzie solicitantul SC Diamantul Verde Tour SRL este Neeligibil,deoarece conform EG6,nu poate să dovedească dreptul de proprietate/folosinţă asupra 
terenului pe o perioadă de cel puţin 10 ani.
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530 312 C 01 12 5 11 00007 2012 9 27

ÎNFIINȚAREA ȘI 
DEZVOLTAREA UNEI FABRICI 

DE TÂMPLĂRIE DIN PVC ȘI 
LEMN

S.C. 33 DE CRAI 
TRAVEL S.R.L.

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
BREBU Sat 
VALEADENI

- - - - - - - - - - 234.885 24.200 199.652 0 35.233 78.372.067

La punctul 1.1 am bifat nu, deoarece la verificarea seviciului RECOM online am constatat că:SC 33 CRAI TRAVEL SRL prin reprezentantul legal Deaconu George solicită 
finanțare pentru proiectul cu titlul „Înfiițarea și dezvoltarea unei fabrici de tâmplărie din PVC și lemn” ,cod CAEN 1623”Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie 
,pentru construcții”și cod CAEN 3109 „Fabricarea de mobilă n.c.a”,activitate pentru care solicitantul este autorizat conform art.15 din legea 359/2004 la sediul social(com 
Brebu,sat Valeadeni,nr.cadastral 462,CF 30424,fosta UM 2902).De asemenea,există declarație pe propria raspundere că va deschide punct de lucru pe terenul concesionat 
pentru realizarea investiției, cu codurile CAEN ale activităților finanțate prin proiect . -domnul Deaconu George deține ca asociat majoritar (50%/50% cu asociat Lazar Emil 
),și societatea SC MCM BALSA WOOD SRL,sediu social comuna Brebu,sat Valeadeni,nr.185 ,activitatea principală cod CAEN 1623”Fabricarea altor elemente de 
dulgherie și tâmplărie ,pentru construcții”Intrucat SC 33 CRAI TRAVEL SRL si SC MCM BALSA WOOD SRL isi defasoara activitatea pe aceeași piața (relevantă și 
adiacentă),acestea sunt întreprinderi legate .Deoarece in Declaratia privind încadrarea in categoria microintreprinderilor (Anexa 4.1 din ghidul solicitantului),solicitantul nu a 
declarat corect tipul întreprinderii ,proiectul este neeligibil. La punctul 1.1 am bifat nu, deoarece la verificarea seviciului RECOM online am constatat că:SC 33 CRAI 
TRAVEL SRL prin reprezentantul legal Deaconu George solicită finanțare pentru proiectul cu titlul „Înfiițarea și dezvoltarea unei fabrici de tâmplărie din PVC și lemn” ,cod 
CAEN 1623”Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie ,pentru construcții”și cod CAEN 3109 „Fabricarea de mobilă n.c.a”,activitate pentru care solicitantul este 
autorizat conform art.15 din legea 359/2004 la sediul social(com Brebu,sat Valeadeni,nr.cadastral 462,CF 30424,fosta UM 2902).De asemenea,există declarație pe propria 
raspundere că va deschide punct de lucru pe terenul concesionat pentru realizarea investiției, cu codurile CAEN ale activităților finanțate prin proiect . -domnul Deaconu 
George deține ca asociat majoritar (50%/50% cu asociat Lazar Emil ),și societatea SC MCM BALSA WOOD SRL,sediu social comuna Brebu,sat Valeadeni,nr.185 
,activitatea principală cod CAEN 1623”Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie ,pentru construcții”Intrucat SC 33 CRAI TRAVEL SRL si SC MCM BALSA 
WOOD SRL isi defasoara activitatea pe aceeași piața (relevantă și adiacentă),acestea sunt întreprinderi legate .Deoarece in Declaratia privind încadrarea in categoria 
microintreprinderilor (Anexa 4.1 din ghidul solicitantului),solicitantul nu a declarat corect tipul întreprinderii ,proiectul este neeligibil. La punctul EG 7 s-a bifat NU,deoarece 
cofinantarea privata conform BI este de 35.233 euro x 4,4768=157.731 lei,iar suma din extrasul de cont este 157.220 lei. La punctul EG 7 s-a bifat NU,deoarece 
cofinantarea privata conform BI este de 35.233 euro x 4,4768=157.731 lei,iar suma din extrasul de cont este 157.220 lei. 3.1 TVA-ul nu este calculat corect,nu este calculat 
CSC ,nu s-au intocmit anexe A2 pentru toate obiectele; exista diferente intre DO,DG din SF si BI si anexele A 3.1 TVA-ul nu este calculat corect,nu este calculat CSC ,nu s-
au intocmit anexe A2 pentru toate obiectele; exista diferente intre DO,DG din SF si BI si anexele A La punctul 6 am bifat da, deoarece am constatat următoarele:- SC 33 
CRAI TRAVEL SRL prin reprezentantul legal Deaconu George solicită finanțare pentru proiectul cu titlul „Înfiițarea și dezvoltarea unei fabrici de tâmplărie din PVC și lemn” 
,cod CAEN 1623”Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie ,pentru construcții”și cod CAEN 3109 „Fabricarea de mobilă n.c.a”, activitate pentru care solicitantul 
este autorizat conform art.15 din legea 359/2004 la sediul social(com Brebu,sat Valeadeni,nr.cadastral 462,CF 30424,fosta UM 2902).De asemenea,există declarație pe 
propria raspundere că va deschide punct de lucru pe terenul concesionat pentru realizarea investiției, cu codurile CAEN ale activităților finanțate prin proiect în comuna 
Brebu sat Valeadeni ;la documente pentru teren prezintă Contract de concesiune încheiat cu Consiliul Local Brebu .-la verificarea efectuata in doc.16 in localitatea 
Valeadeni mai sunt depuse doua dosare cereri de finanțare si anume : - SC PHOENIX GLASS SRL prin reprezentantul legal Coacă Flavius C-tin solicită finanțare pentru 
proiectul cu titlul “ Înfiintarea unei fabrici de prelucrare și fasonare a sticlei în comuna Brebu”(CAEN 2312). - SC DIAMANTUL VERDE TOUR SRL ,prin reprezentantul legal 
Bucătaru Eugen solicită finanțare pentru proiectul cu titlul “ Dotarea unei microinterprinderi din mediul rural pentru fabricarea produselor din beton pentru constructii”(CAEN 
2361).Intre cele trei societati exista urmatoarele legaturi :-sediul comun SC 33 CRAI TRAVEL SRL și SC DIAMANTUL VERDE TOUR SRL,respectiv com Brebu,sat 
Valeadeni,nr.cadastral 462,CF 30424,fosta UM 2902-domiciliul comun al reprezentantilor legali Coacă Flavius C-tin (SC PHOENIX GLASS SRL ) si Deaconu George (SC 
33 CRAI TRAVEL SRL)-comuna Brebu nr.184- SC 33 CRAI TRAVEL SRL imprumuta cu titlu gratuit(conform contract comodat) la SC DIAMANTUL VERDE TOUR SRL 
terenul unde va fi amplasată investiția acestuia ,si concesioneză teren pentru investiția sa-domnul Coaca Flavius C-tin neavand nici o functie in cadrul SC 33 CRAI TRAVE
SRL a solicitat eliberarea Certificatului Constatator ORC al acestei societati -Elaboratorul celor trei proiecte este acelasi,respectiv SC Vertical Finance SRL In urma celor 
constatate, considerăm ca solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj care contravine obiectivelor masurii. La punctul 6 
am bifat da, deoarece am constatat următoarele:- SC 33 CRAI TRAVEL SRL prin reprezentantul legal Deaconu George solicită finanțare pentru proiectul cu titlul „Înfiițarea 
și dezvoltarea unei fabrici de tâmplărie din PVC și lemn” ,cod CAEN 1623”Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie ,pentru construcții”și cod CAEN 3109 
„Fabricarea de mobilă n.c.a”, activitate pentru care solicitantul este autorizat conform art.15 din legea 359/2004 la sediul social(com Brebu,sat Valeadeni,nr.cadastral 
462 CF 30424 fosta UM 2902) De asemenea există declarție pe propria raspundere că va deschide punct de lucru pe terenul concesionat pentru realizarea investiției c
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SC MOB ACTIV 
CONSTRUCT 

SRL

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
SLATINA-TIMIS Sat 
SADOVA VECHE

- - - - - - - - - - 235.000 0 199.750 0 35.250 78.571.817

Proiectul nu respecta pct 6 deoarece:In sesiunea 1/12-28.09.2012 M 312,in data de 27.09.2012 la OJPDRP Caras-Severin s-au depus trei proiecte in numele a trei 
beneficiari diferiti.In urma verificarilor documentare si pe teren s-au constatat urmatoarele:Proiectele verificate au fost:1.SC Ceni Pelet SRL2.SC Tanclau SRL3.SC Mob 
Activ Construct SRLProiecte ce au fost depuse pe masura 312 in sesiunea 1/12-28.09.20121.TITLU PROIECT: “Achizitie utilaje-SC Ceni Pelet ““Achizitie utilaje-SC 
Tanclau SRL” “Achizitie utilaje-SC Mob Activ Construct SRL”2.SEDIU SOCIAL: SC Ceni Pelet SRL :loc Apele Vii,nr 976,jud Dolj tel:0251/41.01.02 -Contract Comodat 
sediu nr 2/23.07.2012SC Tanclau SRL: loc Apele Vii,nr 967,jud Dolj tel:0251/41.01.02 -Contract de Comodat sediu nr 1/23.07.2012SC Mob Activ Construct:loc Leamna de 
Jos,nr 159A,com Bucovat,jud Dolj,tel 0762/155.475-Contract Comodat sediu nr 252/10.09.2012-emis de SC MENADA PROD SRL3.AMPLASAMENT: -SC Ceni Pelet 
SRL doreste implementarea proiectului “Achizitie Utilaje-SC Ceni Pelet SRL” in comuna Slatina-Timis,sat Sadova Veche.Pentru locatia in care se doreste amplasarea 
utilajelor si desfasurarea activitatii beneficiarul prezinta Contract de Comodat nr 2696/12.09.2012,in suprafata de 85 mp dintr-o hala de 255 mp,achitat BF 5798/2012,in 
numele SC Ceni Pelet SRL imputernicita fiind dna Avram Georgeta.-SC Tanclau SRL doreste implementarea proiectului “Achizitie Utilaje-SC Tanclau SRL” in comuna 
Slatina-Timis,sat Sadova Veche.Pentru locatia in care se doreste amplasarea utilajelor si desfasurarea activitatii beneficiarul prezinta Contract de Comodat nr 
2698/12.09.2012,in suprafata de 85 mp dintr-o hala de 255 mp,achitat BF 5798/2012,in numele SC Tanclau SRL imputernicita fiind dna Avram Georgeta.- SC Mob Activ 
Construct SRL doreste implementarea proiectului “Achizitie Utilaje-SC Mob Activ Construct SRL” in comuna Slatina-Timis,sat Sadova Veche.Pentru locatia in care se 
doreste amplasarea utilajelor si desfasurarea activitatii beneficiarul prezinta Contract de Comodat nr 2697/12.09.2012,in suprafata de 85 mp dintr-o hala de 255 mp,achitat 
BF 5798/2012,in numele SC Mob Activ Construct SRL imputernicita fiind dna Avram Georgeta.Constructia in suprafata de 255 mp ce face obiectul Contractului de 
Comodat pentru cei trei comodatari nu este insotit de un act de dezmembrare conform legislatiei in vigoare.Documentatia depusa la dosarul Cerere de Finantare de la 
Oficiul de Cadastru nu este in numele beneficiarilor iar Cererea de Receptie si Inscriere nr 20.022/21.04.2012 depusa la dosare de catre cei trei beneficiari este aceeasi la 
toate cele trei proiecte.La momentul vizitei pe teren nu exista un perete despartitor intre cele trei parcele neputandu-se identifica exact care parcela apartine fiecarui 
beneficiar.De asemenea 85 mp nu sunt suficienti pentru amplasarea utilajului,deservirea acestuia precum si depozitarea si ambalarea produsului finit.Contractele de 
Comodat pentru cei trei beneficiari autentificate la Biroul Notarilor Publici Asociati Andronache-Radulescu au fost eliberate in aceeasi zi cu numere de inregistrare 
consecutive,achitate pe acelasi bon fiscal nr 5798/2012 in numele dnei Avram Georgeta. 4.REPREZENTANT LEGAL: SC Ceni Pelet SRL-Cernea Nicolae–Laurentiu 
asociat unic si administrator,care prin procura notariala nr 2512/24.07.2012 imputerniceste pe dna Banica Anca si dna Avram Georgeta sa-l reprezinte SC Tanclau SRL-
Fira Lacrimioara, imputernicit prin procura notariala nr 2509/24.07.2012 dna Banica Anca si dna Avram GeorgetaSC Mob Activ Construct SRL-Tanasie Claudia-Mihaela 
imputerniceste prin procura notariala nr 3465/11.09.2012 dna Banica Anca si dna Avram Georgeta5.CONSULTANT: SC Ceni Pelet SRL- SC Menada Prod SRLSC 
Tanclau SRL- SC Menada Prod SRLSC Mob Activ Construct SRL- SC Menada Prod SRL6.LEGATURI FINANCIARE:SC Ceni Pelet SRL -Conform Extrasului de cont 
bancar viramentul s-a facut de catre SC Banimar Design Mob SRL,prin asociat unic si administrator Banica Maria (CUI 30658203 eliberat 13.09.2012) cu sediul in sat 
Leamna de Jos,com Bucovat,nr 159A,jud Dolj,nr tel 0762155475,si Contract Comodat pentru Sediu nr 252/10.09.2012 emis de SC Menada Prod SRL.Precizam faptul ca 
dna Banica Maria,asociat unic si administrator la SC Banimar Design Mob SRL are acelasi nume de familie cu dna Banica Anca imputernicita prin procura notariala sa 
reprezinte reprezentantul legal al SC Ceni Pelet SRL,acestea fiind posibil rude/afini.Mentionam faptul ca SC Banimar Design Mob SRL a solicitat de asemenea sprijin 
nerambursabil prin M 312 in sesiunea 1/12-28.09.2012,proiect depus la OJPDRP Gorj.De asemenea mai mentionam faptul ca societatea emitenta a Contractului de 
Comodat pentru SC Banimar Design Mob SRL si anume SC MENADA PROD SRL este si consultantul pentru cele 3 proiecte depuse la OJPDRP Caras-Severin.SC 
Tanclau SRL- Conform Extrasului de cont bancar viramentul s-a facut de catre SC Vicer Style Mob SRL,prin asociat unic si administrator Cernea Violeta (CUI 30658645 
eliberat 13.09.2012) cu sediul in sat Leamna de Jos,com Bucovat,nr 159A,jud Dolj,nr tel 0762/155.475, si Contract Comodat pentru Sediu nr 252/10.09.2012 emis de SC 
Menada Prod SRL. Precizam faptul ca dna Cernea Violeta,asociat unic si administrator la SC Vicer Style Mob SRL are acelasi nume de familie cu dl Cernea Nicolae 
Laurentiu,asociat unic si administrator al SC Ceni Pelet SRL,acestia fiind posibil rude/afini. Mentionam faptul ca SC Vicer Style Mob SRL a solicitat de asemenea sprijin 
nerambursabil prin M 312 in sesiunea 1/12-28.09.2012,proiect depus la OJPDRP Gorj.De asemenea mai mentionam faptul ca societatea emitenta a Contractului de 
Comodat pentru SC Vicer Style Mob SRL si anume SC MENADA PROD SRL este si consultantul pentru cele 3 proiecte depuse la OJPDRP Caras-Severin. SC Mob Activ 
Construct SRL - Conform Extrasului de cont bancar viramentul s-a facut de catre SC Leban Confort SRL,prin asociat unic si administrator Banica Lenuta (CUI 30658254 
eliberat 13.09.2012) cu sediul in sat Leamna de Jos,com Bucovat,nr 159A,jud Dolj,nr tel 0762/155.475,Contract Comodat Sediu nr 252/10.09.2012 emis de SC Menada 
Prod SRL Precizam faptul ca dna Banica Lenuta asociat unic si administrator la SC Leban Confort SRL are acelasi nume de familie cu dna Banica Anca imputernicita pr
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532 312 M 01 12 5 11 00004 2012 9 27 „ACHIZITIE UTILAJE - CENI 
PELET SRL”

SC CENI PELET 
SRL

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
SLATINA-TIMIS Sat 
SADOVA VECHE

- - - - - - - - - - 235.000 0 199.750 0 35.250 78.771.567

Proiectul nu respecta pct 6 deoarece:In sesiunea 1/12-28.09.2012 M 312,in data de 27.09.2012 la OJPDRP Caras-Severin s-au depus trei proiecte in numele a trei 
beneficiari diferiti.In urma verificarilor documentare si pe teren s-au constatat urmatoarele:Proiectele verificate au fost:1.SC Ceni Pelet SRL2.SC Tanclau SRL3.SC Mob 
Activ Construct SRLProiecte ce au fost depuse pe masura 312 in sesiunea 1/12-28.09.20121.TITLU PROIECT: “Achizitie utilaje-SC Ceni Pelet ““Achizitie utilaje-SC 
Tanclau SRL” “Achizitie utilaje-SC Mob Activ Construct SRL”2.SEDIU SOCIAL: SC Ceni Pelet SRL :loc Apele Vii,nr 976,jud Dolj tel:0251/41.01.02 -Contract Comodat 
sediu nr 2/23.07.2012SC Tanclau SRL: loc Apele Vii,nr 967,jud Dolj tel:0251/41.01.02 -Contract de Comodat sediu nr 1/23.07.2012SC Mob Activ Construct:loc Leamna de 
Jos,nr 159A,com Bucovat,jud Dolj,tel 0762/155.475-Contract Comodat sediu nr 252/10.09.2012-emis de SC MENADA PROD SRL3.AMPLASAMENT: -SC Ceni Pelet 
SRL doreste implementarea proiectului “Achizitie Utilaje-SC Ceni Pelet SRL” in comuna Slatina-Timis,sat Sadova Veche.Pentru locatia in care se doreste amplasarea 
utilajelor si desfasurarea activitatii beneficiarul prezinta Contract de Comodat nr 2696/12.09.2012,in suprafata de 85 mp dintr-o hala de 255 mp,achitat BF 5798/2012,in 
numele SC Ceni Pelet SRL imputernicita fiind dna Avram Georgeta.-SC Tanclau SRL doreste implementarea proiectului “Achizitie Utilaje-SC Tanclau SRL” in comuna 
Slatina-Timis,sat Sadova Veche.Pentru locatia in care se doreste amplasarea utilajelor si desfasurarea activitatii beneficiarul prezinta Contract de Comodat nr 
2698/12.09.2012,in suprafata de 85 mp dintr-o hala de 255 mp,achitat BF 5798/2012,in numele SC Tanclau SRL imputernicita fiind dna Avram Georgeta.- SC Mob Activ 
Construct SRL doreste implementarea proiectului “Achizitie Utilaje-SC Mob Activ Construct SRL” in comuna Slatina-Timis,sat Sadova Veche.Pentru locatia in care se 
doreste amplasarea utilajelor si desfasurarea activitatii beneficiarul prezinta Contract de Comodat nr 2697/12.09.2012,in suprafata de 85 mp dintr-o hala de 255 mp,achitat 
BF 5798/2012,in numele SC Mob Activ Construct SRL imputernicita fiind dna Avram Georgeta.Constructia in suprafata de 255 mp ce face obiectul Contractului de 
Comodat pentru cei trei comodatari nu este insotit de un act de dezmembrare conform legislatiei in vigoare.Documentatia depusa la dosarul Cerere de Finantare de la 
Oficiul de Cadastru nu este in numele beneficiarilor iar Cererea de Receptie si Inscriere nr 20.022/21.04.2012 depusa la dosare de catre cei trei beneficiari este aceeasi la 
toate cele trei proiecte.La momentul vizitei pe teren nu exista un perete despartitor intre cele trei parcele neputandu-se identifica exact care parcela apartine fiecarui 
beneficiar.De asemenea 85 mp nu sunt suficienti pentru amplasarea utilajului,deservirea acestuia precum si depozitarea si ambalarea produsului finit.Contractele de 
Comodat pentru cei trei beneficiari autentificate la Biroul Notarilor Publici Asociati Andronache-Radulescu au fost eliberate in aceeasi zi cu numere de inregistrare 
consecutive,achitate pe acelasi bon fiscal nr 5798/2012 in numele dnei Avram Georgeta. 4.REPREZENTANT LEGAL: SC Ceni Pelet SRL-Cernea Nicolae–Laurentiu 
asociat unic si administrator,care prin procura notariala nr 2512/24.07.2012 imputerniceste pe dna Banica Anca si dna Avram Georgeta sa-l reprezinte SC Tanclau SRL-
Fira Lacrimioara, imputernicit prin procura notariala nr 2509/24.07.2012 dna Banica Anca si dna Avram GeorgetaSC Mob Activ Construct SRL-Tanasie Claudia-Mihaela 
imputerniceste prin procura notariala nr 3465/11.09.2012 dna Banica Anca si dna Avram Georgeta5.CONSULTANT: SC Ceni Pelet SRL- SC Menada Prod SRLSC 
Tanclau SRL- SC Menada Prod SRLSC Mob Activ Construct SRL- SC Menada Prod SRL6.LEGATURI FINANCIARE:SC Ceni Pelet SRL -Conform Extrasului de cont 
bancar viramentul s-a facut de catre SC Banimar Design Mob SRL,prin asociat unic si administrator Banica Maria (CUI 30658203 eliberat 13.09.2012) cu sediul in sat 
Leamna de Jos,com Bucovat,nr 159A,jud Dolj,nr tel 0762155475,si Contract Comodat pentru Sediu nr 252/10.09.2012 emis de SC Menada Prod SRL.Precizam faptul ca 
dna Banica Maria,asociat unic si administrator la SC Banimar Design Mob SRL are acelasi nume de familie cu dna Banica Anca imputernicita prin procura notariala sa 
reprezinte reprezentantul legal al SC Ceni Pelet SRL,acestea fiind posibil rude/afini.Mentionam faptul ca SC Banimar Design Mob SRL a solicitat de asemenea sprijin 
nerambursabil prin M 312 in sesiunea 1/12-28.09.2012,proiect depus la OJPDRP Gorj.De asemenea mai mentionam faptul ca societatea emitenta a Contractului de 
Comodat pentru SC Banimar Design Mob SRL si anume SC MENADA PROD SRL este si consultantul pentru cele 3 proiecte depuse la OJPDRP Caras-Severin.SC 
Tanclau SRL- Conform Extrasului de cont bancar viramentul s-a facut de catre SC Vicer Style Mob SRL,prin asociat unic si administrator Cernea Violeta (CUI 30658645 
eliberat 13.09.2012) cu sediul in sat Leamna de Jos,com Bucovat,nr 159A,jud Dolj,nr tel 0762/155.475, si Contract Comodat pentru Sediu nr 252/10.09.2012 emis de SC 
Menada Prod SRL. Precizam faptul ca dna Cernea Violeta,asociat unic si administrator la SC Vicer Style Mob SRL are acelasi nume de familie cu dl Cernea Nicolae 
Laurentiu,asociat unic si administrator al SC Ceni Pelet SRL,acestia fiind posibil rude/afini. Mentionam faptul ca SC Vicer Style Mob SRL a solicitat de asemenea sprijin 
nerambursabil prin M 312 in sesiunea 1/12-28.09.2012,proiect depus la OJPDRP Gorj.De asemenea mai mentionam faptul ca societatea emitenta a Contractului de 
Comodat pentru SC Vicer Style Mob SRL si anume SC MENADA PROD SRL este si consultantul pentru cele 3 proiecte depuse la OJPDRP Caras-Severin. SC Mob Activ 
Construct SRL - Conform Extrasului de cont bancar viramentul s-a facut de catre SC Leban Confort SRL,prin asociat unic si administrator Banica Lenuta (CUI 30658254 
eliberat 13.09.2012) cu sediul in sat Leamna de Jos,com Bucovat,nr 159A,jud Dolj,nr tel 0762/155.475,Contract Comodat Sediu nr 252/10.09.2012 emis de SC Menada 
Prod SRL Precizam faptul ca dna Banica Lenuta asociat unic si administrator la SC Leban Confort SRL are acelasi nume de familie cu dna Banica Anca imputernicita pr

533 312 M 01 12 5 11 00005 2012 9 27 „ACHIZITIE UTILAJE - 
TANCLAU SRL”

SC TANCLAU 
SRL

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
SLATINA-TIMIS Sat 
SADOVA VECHE

- - - - - - - - - - 235.000 0 199.750 0 35.250 78.971.317

Proiectul nu respecta pct 6 deoarece:In sesiunea 1/12-28.09.2012 M 312,in data de 27.09.2012 la OJPDRP Caras-Severin s-au depus trei proiecte in numele a trei 
beneficiari diferiti.In urma verificarilor documentare si pe teren s-au constatat urmatoarele:Proiectele verificate au fost:1.SC Ceni Pelet SRL2.SC Tanclau SRL3.SC Mob 
Activ Construct SRLProiecte ce au fost depuse pe masura 312 in sesiunea 1/12-28.09.20121.TITLU PROIECT: “Achizitie utilaje-SC Ceni Pelet ““Achizitie utilaje-SC 
Tanclau SRL” “Achizitie utilaje-SC Mob Activ Construct SRL”2.SEDIU SOCIAL: SC Ceni Pelet SRL :loc Apele Vii,nr 976,jud Dolj tel:0251/41.01.02 -Contract Comodat 
sediu nr 2/23.07.2012SC Tanclau SRL: loc Apele Vii,nr 967,jud Dolj tel:0251/41.01.02 -Contract de Comodat sediu nr 1/23.07.2012SC Mob Activ Construct:loc Leamna de 
Jos,nr 159A,com Bucovat,jud Dolj,tel 0762/155.475-Contract Comodat sediu nr 252/10.09.2012-emis de SC MENADA PROD SRL3.AMPLASAMENT: -SC Ceni Pelet 
SRL doreste implementarea proiectului “Achizitie Utilaje-SC Ceni Pelet SRL” in comuna Slatina-Timis,sat Sadova Veche.Pentru locatia in care se doreste amplasarea 
utilajelor si desfasurarea activitatii beneficiarul prezinta Contract de Comodat nr 2696/12.09.2012,in suprafata de 85 mp dintr-o hala de 255 mp,achitat BF 5798/2012,in 
numele SC Ceni Pelet SRL imputernicita fiind dna Avram Georgeta.-SC Tanclau SRL doreste implementarea proiectului “Achizitie Utilaje-SC Tanclau SRL” in comuna 
Slatina-Timis,sat Sadova Veche.Pentru locatia in care se doreste amplasarea utilajelor si desfasurarea activitatii beneficiarul prezinta Contract de Comodat nr 
2698/12.09.2012,in suprafata de 85 mp dintr-o hala de 255 mp,achitat BF 5798/2012,in numele SC Tanclau SRL imputernicita fiind dna Avram Georgeta.- SC Mob Activ 
Construct SRL doreste implementarea proiectului “Achizitie Utilaje-SC Mob Activ Construct SRL” in comuna Slatina-Timis,sat Sadova Veche.Pentru locatia in care se 
doreste amplasarea utilajelor si desfasurarea activitatii beneficiarul prezinta Contract de Comodat nr 2697/12.09.2012,in suprafata de 85 mp dintr-o hala de 255 mp,achitat 
BF 5798/2012,in numele SC Mob Activ Construct SRL imputernicita fiind dna Avram Georgeta.Constructia in suprafata de 255 mp ce face obiectul Contractului de 
Comodat pentru cei trei comodatari nu este insotit de un act de dezmembrare conform legislatiei in vigoare.Documentatia depusa la dosarul Cerere de Finantare de la 
Oficiul de Cadastru nu este in numele beneficiarilor iar Cererea de Receptie si Inscriere nr 20.022/21.04.2012 depusa la dosare de catre cei trei beneficiari este aceeasi la 
toate cele trei proiecte.La momentul vizitei pe teren nu exista un perete despartitor intre cele trei parcele neputandu-se identifica exact care parcela apartine fiecarui 
beneficiar.De asemenea 85 mp nu sunt suficienti pentru amplasarea utilajului,deservirea acestuia precum si depozitarea si ambalarea produsului finit.Contractele de 
Comodat pentru cei trei beneficiari autentificate la Biroul Notarilor Publici Asociati Andronache-Radulescu au fost eliberate in aceeasi zi cu numere de inregistrare 
consecutive,achitate pe acelasi bon fiscal nr 5798/2012 in numele dnei Avram Georgeta. 4.REPREZENTANT LEGAL: SC Ceni Pelet SRL-Cernea Nicolae–Laurentiu 
asociat unic si administrator,care prin procura notariala nr 2512/24.07.2012 imputerniceste pe dna Banica Anca si dna Avram Georgeta sa-l reprezinte SC Tanclau SRL-
Fira Lacrimioara, imputernicit prin procura notariala nr 2509/24.07.2012 dna Banica Anca si dna Avram GeorgetaSC Mob Activ Construct SRL-Tanasie Claudia-Mihaela 
imputerniceste prin procura notariala nr 3465/11.09.2012 dna Banica Anca si dna Avram Georgeta5.CONSULTANT: SC Ceni Pelet SRL- SC Menada Prod SRLSC 
Tanclau SRL- SC Menada Prod SRLSC Mob Activ Construct SRL- SC Menada Prod SRL6.LEGATURI FINANCIARE:SC Ceni Pelet SRL -Conform Extrasului de cont 
bancar viramentul s-a facut de catre SC Banimar Design Mob SRL,prin asociat unic si administrator Banica Maria (CUI 30658203 eliberat 13.09.2012) cu sediul in sat 
Leamna de Jos,com Bucovat,nr 159A,jud Dolj,nr tel 0762155475,si Contract Comodat pentru Sediu nr 252/10.09.2012 emis de SC Menada Prod SRL.Precizam faptul ca 
dna Banica Maria,asociat unic si administrator la SC Banimar Design Mob SRL are acelasi nume de familie cu dna Banica Anca imputernicita prin procura notariala sa 
reprezinte reprezentantul legal al SC Ceni Pelet SRL,acestea fiind posibil rude/afini.Mentionam faptul ca SC Banimar Design Mob SRL a solicitat de asemenea sprijin 
nerambursabil prin M 312 in sesiunea 1/12-28.09.2012,proiect depus la OJPDRP Gorj.De asemenea mai mentionam faptul ca societatea emitenta a Contractului de 
Comodat pentru SC Banimar Design Mob SRL si anume SC MENADA PROD SRL este si consultantul pentru cele 3 proiecte depuse la OJPDRP Caras-Severin.SC 
Tanclau SRL- Conform Extrasului de cont bancar viramentul s-a facut de catre SC Vicer Style Mob SRL,prin asociat unic si administrator Cernea Violeta (CUI 30658645 
eliberat 13.09.2012) cu sediul in sat Leamna de Jos,com Bucovat,nr 159A,jud Dolj,nr tel 0762/155.475, si Contract Comodat pentru Sediu nr 252/10.09.2012 emis de SC 
Menada Prod SRL. Precizam faptul ca dna Cernea Violeta,asociat unic si administrator la SC Vicer Style Mob SRL are acelasi nume de familie cu dl Cernea Nicolae 
Laurentiu,asociat unic si administrator al SC Ceni Pelet SRL,acestia fiind posibil rude/afini. Mentionam faptul ca SC Vicer Style Mob SRL a solicitat de asemenea sprijin 
nerambursabil prin M 312 in sesiunea 1/12-28.09.2012,proiect depus la OJPDRP Gorj.De asemenea mai mentionam faptul ca societatea emitenta a Contractului de 
Comodat pentru SC Vicer Style Mob SRL si anume SC MENADA PROD SRL este si consultantul pentru cele 3 proiecte depuse la OJPDRP Caras-Severin. SC Mob Activ 
Construct SRL - Conform Extrasului de cont bancar viramentul s-a facut de catre SC Leban Confort SRL,prin asociat unic si administrator Banica Lenuta (CUI 30658254 
eliberat 13.09.2012) cu sediul in sat Leamna de Jos,com Bucovat,nr 159A,jud Dolj,nr tel 0762/155.475,Contract Comodat Sediu nr 252/10.09.2012 emis de SC Menada 
Prod SRL Precizam faptul ca dna Banica Lenuta asociat unic si administrator la SC Leban Confort SRL are acelasi nume de familie cu dna Banica Anca imputernicita pr
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534 312 C 01 12 5 11 00013 2012 9 28

DEZVOLTAREA SOCIETATII 
S.C. SPIRIDON SILV FOREST 

S.R.L. PRIN ACHIZITIA DE 
UTILAJE SI ECHIPAMENTE DE 

FABRICARE A PALETILOR

S.C.SPIRIDON 
SILV FOREST 

S.R.L

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
BOZOVICI Sat 

BOZOVICI
- - - - - - - - - - 235.476 13.955 200.000 0 35.476 79.171.317

Pct.1.1-Beneficiarul nu este microintreprindere. Situatia constatata- In sesiunea-cerere de proiecte :01/12-28.09.2012 beneficiarul SC SPIRIDON SILV FOREST SRL 
PRIGOR, LOCALITATEA BORLOVENII VECHI, NR.5 B, JUDETUL CARAS SEVERIN , a depus o cerere de finantare in cadrul masuri 312 , pentru un proiect care viza 
achizitia de utilaje si echipamente pentru fabricarea paletilor(,, achizitia unui camion echipat cu macara”,in declaratia pe propria raspundere cu privire la respectarea 
statutului de microintreprindere prezentata necompletata ,la indicatorii de monitorizare si informatiile din memoriul justificativ indica faptul ca intreprinderea care fusese 
infiintata la data de 18.08.2010 urmeaza sa creeze 13 noi locuri de munca. Memoriul justificativ anexat la cererea de finantare mentiona ca urmau sa fie create 13 locuri de 
munca noi, dupa cum urmeaza:1 sofer, 2 muncitori la fierestraul pamblica, 2 muncitori la circularul pendula, 2 muncitori la fierestraul circular, 6 muncitori paleti. Solicitantul 
a depus si implementat proiectul ,, Crearea unei capacitati de procesare primara a produselor forestiere in cadrul societatii SC SPIRIDON SILV FOREST SRL prin dotarea 
cu utilaje de exploatare forestiera prin schema de ajutor de stat nr. N578/2009 aferent masurii 123 “-Cod proiect 123F011151100003. Prin proiectul finalizat pe pe schema 
de stat N578/2009 , solicitantul a declarat ca creaza 5 locuri de munca noi(1 sofer, 1 muncitor calificat, 3 muncitori necalificati) Din analiza proiectului, s-a constatat ca 
beneficiarul a declarat ca este microintreprindere la data depunerii cererii de finantare si ca va crea 13 locuri noi de munca. Prin indicatorii de monitorizare si informatiile din 
memoriul justificativ beneficiarul nu a tinut cont si nu a informat ca avea deja 5 locuri de munca create. Beneficiarul nu a luat in considerare ca prin proiectul depus pe 
Masura 123 scheme, s-a obligat si a creat 5 locuri de munca. Solicitantul a prezentat Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor (Anexa 4.1) 
necompletata. In conformitate cu Legea nr.346/2004, statutul de microintreprindere se verifica la nivelul intregii intreprinderii si nu doar la nivelul proiectelor. In concluzie 
solicitantul a prezentat o declaratie pe propria raspundere neadevarata. In declaratia pe propria raspundere beneficiarul trebuia sa includa numarul total de angajati, adica 18 
persoane. Pct.1.1-Beneficiarul nu este microintreprindere. Situatia constatata- In sesiunea-cerere de proiecte :01/12-28.09.2012 beneficiarul SC SPIRIDON SILV FOREST 
SRL PRIGOR, LOCALITATEA BORLOVENII VECHI, NR.5 B, JUDETUL CARAS SEVERIN , a depus o cerere de finantare in cadrul masuri 312 , pentru un proiect care 
viza achizitia de utilaje si echipamente pentru fabricarea paletilor(,, achizitia unui camion echipat cu macara”,in declaratia pe propria raspundere cu privire la respectarea 
statutului de microintreprindere prezentata necompletata ,la indicatorii de monitorizare si informatiile din memoriul justificativ indica faptul ca intreprinderea care fusese 
infiintata la data de 18.08.2010 urmeaza sa creeze 13 noi locuri de munca. Memoriul justificativ anexat la cererea de finantare mentiona ca urmau sa fie create 13 locuri de 
munca noi, dupa cum urmeaza:1 sofer, 2 muncitori la fierestraul pamblica, 2 muncitori la circularul pendula, 2 muncitori la fierestraul circular, 6 muncitori paleti. Solicitantul 
a depus si implementat proiectul ,, Crearea unei capacitati de procesare primara a produselor forestiere in cadrul societatii SC SPIRIDON SILV FOREST SRL prin dotarea 
cu utilaje de exploatare forestiera prin schema de ajutor de stat nr. N578/2009 aferent masurii 123 “-Cod proiect 123F011151100003. Prin proiectul finalizat pe pe schema 
de stat N578/2009 , solicitantul a declarat ca creaza 5 locuri de munca noi(1 sofer, 1 muncitor calificat, 3 muncitori necalificati) Din analiza proiectului, s-a constatat ca 
beneficiarul a declarat ca este microintreprindere la data depunerii cererii de finantare si ca va crea 13 locuri noi de munca. Prin indicatorii de monitorizare si informatiile din 
memoriul justificativ beneficiarul nu a tinut cont si nu a informat ca avea deja 5 locuri de munca create. Beneficiarul nu a luat in considerare ca prin proiectul depus pe 
Masura 123 scheme, s-a obligat si a creat 5 locuri de munca. Solicitantul a prezentat Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor (Anexa 4.1) 
necompletata. In conformitate cu Legea nr.346/2004, statutul de microintreprindere se verifica la nivelul intregii intreprinderii si nu doar la nivelul proiectelor. In concluzie 
solicitantul a prezentat o declaratie pe propria raspundere neadevarata. In declaratia pe propria raspundere beneficiarul trebuia sa includa numarul total de angajati, adica 18 
persoane.

535 312 C 01 12 5 11 00014 2012 9 28

CRESTEREA  
COMPETITIVITĂTII 

SOCIETĂTĂTII SC SILFAGMIT 
SRL  PRIN ACHIZITIA DE 

UTILAJE SPECIALIZATE DE 
FABRICARE A PALETILOR DIN 

LEMN

SC SILFAGMIT 
S.R.L.

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
BOZOVICI Sat 

BOZOVICI
- - - - - - - - - - 219.647 13.955 186.699 0 32.948 79.358.016

Pct.1.1-Beneficiarul nu este microintreprindere. Situatia constatata- La data de 17.09.2013 , beneficiarul SC SILFAGMIT SRL BOZOVICI, NR.593, a depus 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 solicitantul urmeaza sa creeze 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. 
Solicitantul a prezentat declaratia pe propria raspundere cu privire la respectarea statutului de microintreprindere necompletata. 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, se 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. Din 
analiza proiectului, s-a constatat ca beneficiarul a declarat ca este microintreprindere la data depunerii cererii de finantare si ca va crea 13 locuri noi de munca. Prin 
indicatorii de monitorizare si informatiile din memoriul justificativ beneficiarul nu a tinut cont si nu a informat ca prin proiectul depus pe masura 123 scheme, solicitantul a 
declarat ca va crea 5 locuri de munca noi. Beneficiarul nu a luat in considerare ca prin proiectul depus pe Masura 123 scheme, s-a obligat sa creeze 5 locuri de munca. 
Solicitantul a prezentat Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor (Anexa 4.1) necompletata. In conformitate cu Legea nr.346/2004, statutul de 
microintreprindere se verifica la nivelul intregii intreprinderii si nu doar la nivelul proiectelor. In concluzie solicitantul a prezentat o declaratie pe propria raspundere 
neadevarata. In declaratia pe propria raspundere beneficiarul trebuia sa includa numarul total de angajati, adica 18 persoane pct.1.1-Beneficiarul nu este microintreprindere. 
Situatia constatata- La data de 17.09.2013 , beneficiarul SC SILFAGMIT SRL BOZOVICI, NR.593, a depus 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 solicitantul urmeaza sa creeze 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. Solicitantul a prezentat declaratia pe propria raspundere cu privire 
la respectarea statutului de microintreprindere necompletata. 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, se 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. Din analiza proiectului, s-a constatat ca beneficiarul a declarat ca este 
microintreprindere la data depunerii cererii de finantare si ca va crea 13 locuri noi de munca. Prin indicatorii de monitorizare si informatiile din memoriul justificativ 
beneficiarul nu a tinut cont si nu a informat ca prin proiectul depus pe masura 123 scheme, solicitantul a declarat ca va crea 5 locuri de munca noi. Beneficiarul nu a luat in 
considerare ca prin proiectul depus pe Masura 123 scheme, s-a obligat sa creeze 5 locuri de munca. Solicitantul a prezentat Declaratia privind incadrarea in categoria micro-
intreprinderilor (Anexa 4.1) necompletata. In conformitate cu Legea nr.346/2004, statutul de microintreprindere se verifica la nivelul intregii intreprinderii si nu doar la nivelul 
proiectelor. In concluzie solicitantul a prezentat o declaratie pe propria raspundere neadevarata si necompletata. In declaratia pe propria raspundere beneficiarul trebuia sa 
includa numarul total de angajati, adica 18 persoane.

536 312 M 01 12 5 11 00038 2012 9 28 INFIINTARE CENTRU DE 
INGRIJIRE SI RECUPERARE 

SC HOME CARE 
TERAPY SRL

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
CICLOVA ROMANA 

Sat SOCOLARI
- - - - - - - - - - 97.799 0 68.459 0 29.340 79.426.475

Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN 9604-Activități de intreținere corporală dar prin proiect are prevazută si cazarea și servirea mesei ,activități care nu se regasesc
codul aplicat. Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN 9604-Activități de intreținere corporală dar prin proiect are prevazută si cazarea și servirea mesei ,activități care nu 
se regasesc in codul aplicat. EG2—Solicitantul nu indeplinește acest criteriu de eligibilitate din următoarele considerente:Codul CAEN 9640 prevede servicii de intreținere a 
bunăstării fizice,asigurate prin băi de abur turcești,saune,solar,saloane pentru slăbit,saloane de masaj.Pe acest cod nu este permisă activitatea de cazare și servirea mesei, 
așa cum este prezentată investiția in SF.Eliminând din previziuni financiare veniturile obținute din cazare(B1),proiectul nu mai demonstrează viabilitatea investiției,acest 
lucru nu poate fi realizat doar cu veniturile obtinute din activitatea de intreținere corporală a celor 2,58 persoane /zi previzionate.In urma verificării am constatat că prin 
Studiu de fezabilitate au fost prevăzute cheltuieli nejustificate pentru amenajarea casei existente fără vreo legătură cu codul CAEN pentru care se solicită 
finanțare.Considerăm că solicitantul a utilizat date nesustenabile in calcului indicatorilor economico-financiari, intrucât nu poate obține venituri din activitatea de 
cazare,aceasta nu este permisă pe codul CAEN pe care aplică. EG2—Solicitantul nu indeplinește acest criteriu de eligibilitate din următoarele considerente:Codul CAEN 
9640 prevede servicii de intreținere a bunăstării fizice,asigurate prin băi de abur turcești,saune,solar,saloane pentru slăbit,saloane de masaj.Pe acest cod nu este permisă 
activitatea de cazare și servirea mesei, așa cum este prezentată investiția in SF.Eliminând din previziuni financiare veniturile obținute din cazare(B1),proiectul nu mai 
demonstrează viabilitatea investiției,acest lucru nu poate fi realizat doar cu veniturile obtinute din activitatea de intreținere corporală a celor 2,58 persoane /zi previzionate.In 
urma verificării am constatat că prin Studiu de fezabilitate au fost prevăzute cheltuieli nejustificate pentru amenajarea casei existente fără vreo legătură cu codul CAEN 
pentru care se solicită finanțare.Considerăm că solicitantul a utilizat date nesustenabile in calcului indicatorilor economico-financiari, intrucât nu poate obține venituri din 
activitatea de cazare,aceasta nu este permisă pe codul CAEN pe care aplică. Nu au fost incadrate corespunzător panourile solare,acestea fiind in buget FEADR și nu 
PERE.Nu sunt activități eligibile pe măsura 312 cazarea si servirea mesei nici spațiile aferente acestor activități. Nu au fost incadrate corespunzător panourile solare,acestea 
fiind in buget FEADR și nu PERE.Nu sunt activități eligibile pe măsura 312 cazarea si servirea mesei nici spațiile aferente acestor activități. Nu a fost indeplinit criteriul de 
eligibilitate EG2-demonstrarea viabilității economice a investiției intrucât prin eliminarea veniturilor obtinute din cazare,indicatorii nu mai respectă limitele prevăzute pentru 
asigurarea viabilității. Nu a fost indeplinit criteriul de eligibilitate EG2-demonstrarea viabilității economice a investiției intrucât prin eliminarea veniturilor obtinute din 
cazare,indicatorii nu mai respectă limitele prevăzute pentru asigurarea viabilității
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537 312 M 01 12 5 11 00022 2012 9 28

„EDIFICARE HALA PENTRU 
PRODUCTIA DE STRUCTURI 
METALICE APARTINAND SC 

FJG METALESRO SRL. ”

SC FJG 
METALESRO SRL

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
MAURENI Sat 

SOSDEA
- - - - - - - - - - 233.373 0 198.367 0 35.006 79.624.842

La pct.1.1-Solicitantul apartine categoriilor beneficiarilor eligibili?-s-a bifat NU deoarece nu există la dosar Certificat de atestare fiscală emis de către organul fiscal 
competent din subordinea Direcțiilor Generale a le Finanțelor Publice pentru obligațiile fiscale si sociale de plată către bugetul general consolidat al statului. La pct.1.1-
Solicitantul apartine categoriilor beneficiarilor eligibili?-s-a bifat NU deoarece nu există la dosar Certificat de atestare fiscală emis de către organul fiscal competent din 
subordinea Direcțiilor Generale a le Finanțelor Publice pentru obligațiile fiscale si sociale de plată către bugetul general consolidat al statului. La pct.6 am bifat NU din 
următoarele motive:Din punct de vedere al terenului, SC FJG METALESRO SRL (asociat unic și reprezentant legal Frumoșelu Gabriel) și SC SC ALBEE –EFECT 
SRL(reprezentant legal Frumoșelu Gabriel) au cumparat terenurile de la SC PRIMA SUIN SRL(parcele alăturate cu numere cadastrale consecutive) , contractele de vanza
cumparare fiind emise in aceeasi data,respectiv 26.09.2012,cu numere de autentificare consecutive. -SC PRIMA SUIN SRL are proiect contractat pe masura 121 cu numar 
C 121A011151100010 având asociat unic și reprezentant legal pe Frumoșelu Emil care are acelaşi nume de familie și același domiciliu cu reprezentantul legal de la cele 
doua proiecte depuse pe măsura 312, fiind posibile rude/afini.Extrasul de carte funciară prezentat este acelasi la ambele proiecte , suprafata din extras CF nu corespunde
cea din contractul de vanzare cumpărare, nu este in numele solicitantului si nu s-a prezentat document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrările de cadastru. La 
pct.6 am bifat NU din următoarele motive:Din punct de vedere al terenului, SC FJG METALESRO SRL (asociat unic și reprezentant legal Frumoșelu Gabriel) și SC SC 
ALBEE –EFECT SRL(reprezentant legal Frumoșelu Gabriel) au cumparat terenurile de la SC PRIMA SUIN SRL(parcele alăturate cu numere cadastrale consecutive) , 
contractele de vanzare cumparare fiind emise in aceeasi data,respectiv 26.09.2012,cu numere de autentificare consecutive. -SC PRIMA SUIN SRL are proiect contractat 
masura 121 cu numar C 121A011151100010 având asociat unic și reprezentant legal pe Frumoșelu Emil care are acelaşi nume de familie și același domiciliu cu 
reprezentantul legal de la cele doua proiecte depuse pe măsura 312, fiind posibile rude/afini.Extrasul de carte funciară prezentat este acelasi la ambele proiecte , suprafata 
din extras CF nu corespunde cu cea din contractul de vanzare cumpărare, nu este in numele solicitantului si nu s-a prezentat document care sa certifice ca nu au fost 
finalizate lucrările de cadastru. La pct.3.1 am bifat Nu deoarece nu sunt prezentate oferte sau baza de date pentru bunuri in baza carora se fie calculat costul estimativ al 
investitiei.Nu exista declarația proiectantului privind sursa de prețuri pentru lucrari. La pct.3.1 am bifat Nu deoarece nu sunt prezentate oferte sau baza de date pentru bunuri 
in baza carora se fie calculat costul estimativ al investitiei.Nu exista declarația proiectantului privind sursa de prețuri pentru lucrari. Solicitantul nu a depus extras din baza de 
date a APDRP și nicioferte pentru bunurile achiziționate prin proiect.A depus baza de date pentru servicii fara a prezenta calculul pt.Cap.3.Nua prezentat declarația 
proiectantului privind sursa de prețuri pentru lucrari. Solicitantul nu a depus extras din baza de date a APDRP și nicioferte pentru bunurile achiziționate prin proiect.A depus 
baza de date pentru servicii fara a prezenta calculul pt.Cap.3.Nua prezentat declarația proiectantului privind sursa de prețuri pentru lucrari. Proiectul nu respecta punctul 
6.”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravene obiectivelor măsurii?” Proiectele verificate 
au fost : SC FJG METALESRO și SC ALBEE –EFECT SRL SRL,proiecte depuse pe măsura 312 in sesiunea 1/12-28.09.2012.1.Din punct de vedere al terenului, SC FJG 
METALESRO SRL (asociat unic și reprezentant legal Frumoșelu Gabriel) și SC SC ALBEE –EFECT SRL(reprezentant legal Frumoșelu Gabriel) au cumparat terenurile de 
la SC PRIMA SUIN SRL(parcele alăturate cu numere cadastrale consecutive) , contractele de vanzare cumparare fiind emise in aceeasi data,respectiv 26.09.2012,cu 
numere de autentificare consecutive. -SC PRIMA SUIN SRL are proiect contractat pe masura 121 cu numar C 121A011151100010 având asociat unic și reprezentant legal
pe Frumoșelu Emil care are acelaşi nume de familie și același domiciliu cu reprezentantul legal de la cele doua proiecte depuse pe măsura 312, fiind posibile 
rude/afini.Extrasul de carte funciară prezentat este acelasi la ambele proiecte , suprafata din extras CF nu corespunde cu cea din contractul de vanzare cumpărare, nu este 
in numele solicitantului si nu s-a prezentat document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrările de cadastru.2. Conform Certificatelor Constatatoare ORC eliberate in 
data de 28.09.2012 cu numere de înregistrare consecutive reiese faptul că:- SC FJG METALESRO SRL are sediul social in sat Măureni,comuna Măureni, nr. 4,cam.2 
judetul Caraș-Severin,asociat unic și administrator Frumoșelu Gabriel; - SC ALBEE –EFECT SRL are sediul social in sat Măureni,comuna Măureni, nr.4,cam.3 judetul 
Caraș-Severin ,asociat unic Berci Mihai Nuțu,administrator Frumoșelu Gabriel; 3. Certificatele de urbanism ale SC FJG METALESRO SRL și SC ALBEE –EFECT SRL 
sunt eliberate în aceeași data 27.09.2012 cu numere de înregistrare consecutive .4.Documentele eliberate de APM Caraș-Severin sunt eliberate în aceeași data 27.09.2012 
cu numere de înregistrare consecutive . 5.In ceea ce priveste dovada capacitatii de cofinantare s-a observat din extrasele de cont atasate cererilor de finantare faptul ca 
aceeasi suma de 200.000 lei a fost trecuta ca sivaloare aferenta creditarii conturilor celor 3 beneficiari :SC FJG METALESRO SRL ,SC ALBEE –EFECT SRL (Caraș-
Severin ) și SC IG HOLZ SRL (Timiș-identificat in BD FEADR) astfel:- In data de 25.09.2012 contul solicitantului SC IG HOLZ SRL a fost creditat cu suma de 225.000 lei 
de catre SC IMPERIUM P.O.INT.SRL ,extrasul de cont depus la CF fiind din data de 26.09.2012;- In data de 27.09.2012 contul solicitantului SC FJG METALESRO SRL a 
fost creditat cu suma de 200 000 lei de catre SC IG HOLZ SRL;- In data de 27 09 2012 contul solicitantului SC ALBEE –EFECT SRL a fost creditat cu suma de 200 000
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ACHIZITIA DE UTILAJE șI 
ECHIPAMENTE PENTRU  

FABRICAREA PALETILOR ÎN 
CADRUL FIRMEI S.C.VASY & 

ROMINA S.R.L

S.C. VASY & 
ROMINA S.R.L

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
MEHADIA Sat 
GLOBURAU

- - - - - - - - - - 265.588 13.955 200.000 0 65.588 79.824.842

La acest pct.(1.1) am bifat NU deoarece la verificarea serviciului RECOM online am constatat că: - SC VASI &amp;ROMINA SRL prin reprezentant legal STOLOJESCU 
RAMONA solicită finanțare pentru proiectul cu titlul,,Achiziția de utilaje și echipamente pentru fabricarea paleților în cadrul firmei SC VASI &amp; ROMINA SRL,cod CAEN 
1624-Fabricarea ambalajelor din lemn(paleților și a europaleților), activitate pentru care solicitantul este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 la sediul secundar din 
loc. Globurău, com. Mehadia, jud. Caras Severin. Este autorizata de asemenea, pe lângă alte activitati, pentru activitatile cu cod CAEN 0220,4941,4673,5210.-D-na 
STOLOJESCU RAMONA deține ca asociat majoritar (50%/50% cu asociat soțul STOLOJESCU VASILE), și societatea SC CARAS VASITRANS SRL, activitate principala 
cod CAEN 0220-Exploatare forestieră iar in secundar codurile CAEN 0210,4673,5210.Intrucat SC VASI &amp;ROMINA SRL și SC CARAS VASITRANS SRL își 
desfășoară activitatea pe aceeași piață (relevantă și adiacentă) acestea sunt întreprineri legate. De asemenea au același sediu social și același punct de lucru(Comuna 
Cornea ,sat Cuptoare,FS,nr.262),fapt ce rezultă din SF și documentația depusă. Deoarece in Declarația privind incadrarea in categoria microintreprinderilor(Anexa 4.1 din 
Ghidul solicitantului) solicitantul nu a declarat corect tipul întreprinderii, proiectul este neeligibil.Prin proiect solicitantul își propune inființarea a 13 locuri de muncă,depășind 
statutul de microintreprindere. La acest pct.(1.1) am bifat NU deoarece la verificarea serviciului RECOM online am constatat că: - SC VASI &amp;ROMINA SRL prin 
reprezentant legal STOLOJESCU RAMONA solicită finanțare pentru proiectul cu titlul,,Achiziția de utilaje și echipamente pentru fabricarea paleților în cadrul firmei SC 
VASI &amp; ROMINA SRL,cod CAEN 1624-Fabricarea ambalajelor din lemn(paleților și a europaleților), activitate pentru care solicitantul este autorizat conform art. 15 din 
Legea 359/2004 la sediul secundar din loc. Globurău, com. Mehadia, jud. Caras Severin. Este autorizata de asemenea, pe lângă alte activitati, pentru activitatile cu cod 
CAEN 0220,4941,4673,5210.-D-na STOLOJESCU RAMONA deține ca asociat majoritar (50%/50% cu asociat soțul STOLOJESCU VASILE), și societatea SC CARAS 
VASITRANS SRL, activitate principala cod CAEN 0220-Exploatare forestieră iar in secundar codurile CAEN 0210,4673,5210.Intrucat SC VASI &amp;ROMINA SRL și SC 
CARAS VASITRANS SRL își desfășoară activitatea pe aceeași piață (relevantă și adiacentă) acestea sunt întreprineri legate. De asemenea au același sediu social și ace
punct de lucru(Comuna Cornea ,sat Cuptoare,FS,nr.262),fapt ce rezultă din SF și documentația depusă. Deoarece in Declarația privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor(Anexa 4.1 din Ghidul solicitantului) solicitantul nu a declarat corect tipul întreprinderii, proiectul este neeligibil. La criteriul EG1 am bifat NU,deoarece 
prin proiect solicitantul își propune inființarea a 13 locuri de muncă,depășind statutul de microintreprindere. La criteriul EG1 am bifat NU,deoarece prin proiect solicitantul își 
propune inființarea a 13 locuri de muncă,depășind statutul de microintreprindere. 1.TVA nu este calculat corect,nu se justifica achiziționarea autocamionului cu macara 
dpdv economic ca și cheltuială eligibilă.2.Solicitantul nu a respectat același curs euro in BI,Deviz financiar Devize pe obiect. 1.TVA-ul nu este calculat corect si nu se 
justifica achiziționarea autocamionului cu macara dpdv economic ca și cheltuială eligibilă.2.Solicitantul nu a respectat același curs euro in BI,Deviz financiar Devize pe 
obiect. Solicitantul nu a declarat corect statutul de intreprindere legată ,situație explicată la pct.1.1 din E3.1 și nu a indeplinit criteriul de eligibilitate EG1,deoarece prin 
proiect își propune inființarea a 13 locuri de muncă,depășind statutul de microintreprindere. Solicitantul nu a declarat corect statutul de intreprindere legată ,situație explica
la pct.1.1 din E3.1 si nu a indeplinit criteriul de eligibilitate EG1,deoarece prin proiect își propune inființarea a 13 locuri de muncă,depășind statutul de microintreprindere.
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"CENTRU DE 

CONFECTIONARE ARTICOLE 
FIER FORJAT"

S.C. LMC RECUP 
AVANTAJ S.R.L.

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
GLIMBOCA Sat 

GLIMBOCA
- - - - - - - - - - 225.090 6.331 191.326 0 33.764 80.016.168

La pct.1.1 am bifat NU deoarece la verificarea serviciului RECOM online am constatat că: - SC LMC RECUP AVANTAJ SRL prin reprezentant legal LUPȘAC MIHAELA-
CRISTINA –asociat unic -solicită finanțare pentru proiectul cu titlul,,Centru de confecționare articole fier forjat,,cod CAEN principal 2511-Fabricarea de construcții metalice 
și părți componente ale structurilor metalice,activitate pentru care solicitantul este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 la sediul principal din Comuna Glimboca,s
Glimboca,nr.1H,județ Caraș-Severin.Este autorizată deasemenea pentru activități secundare:2512-Fabricarea de uși și ferestre din metal,2573-Fabricarea uneltelor,2519-
Fabricarea altor elemente din metal.-D-na LUPȘAC MIHAELA-CRISTINA deține și SC REMAT LMC RECICLYNG SRL cod CAEN 3832–Recuperarea materialelor 
reciclabile sortate, ca asociat majoritar(95%)înființată în 2011,în funcțiune,firmă trecută la furnizori de materie primă în proiectul pentru care solicită finanțare.In secundar 
este autorizată pentru activitățile:3811,3812,3821,3822,3831,4677,5210.-Întrucât, SC LMC RECUP AVANTAJ SRL și SC REMAT LMC RECICLYNG SRL își desfășoară 
activitatea pe aceeași piață (relevantă și adiacentă) ,acestea sunt intreprinderi legate.Deasemenea au același sediu social și același punct de lucru(Comuna Glimboca,sat 
Glimboca,nr.1H,jud.Caraș-Severin,fapt ce rezultă din SF,documentele anexate și constatat și la vizita pe teren(poze).-Deoarece în Declarația privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor(Anexa 4.1 din Ghidul solicitantului)solicitantul nu a declarat corect tipul intreprinderii, proiectul este neeligibil.La pct.1.2 am bifat NU deoarece pct.F din 
CF-Declarația pe propria răspundere este incompletă.La pct.1.5 am bifat NU intrucât in Declarația pe propria răspundere acest punct nu este insușit. La pct.1.1 am bifat NU 
deoarece la verificarea serviciului RECOM online am constatat că: - SC LMC RECUP AVANTAJ SRL prin reprezentant legal LUPȘAC MIHAELA-CRISTINA –asociat unic -
solicită finanțare pentru proiectul cu titlul,,Centru de confecționare articole fier forjat,,cod CAEN principal 2511-Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale 
structurilor metalice,activitate pentru care solicitantul este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 la sediul principal din Comuna Glimboca,sat Glimboca,nr.1H,județ 
Caraș-Severin.Este autorizată deasemenea pentru activități secundare:2512-Fabricarea de uși și ferestre din metal,2573-Fabricarea uneltelor,2519-Fabricarea altor 
elemente din metal.-D-na LUPȘAC MIHAELA-CRISTINA deține și SC REMAT LMC RECICLYNG SRL cod CAEN 3832–Recuperarea materialelor reciclabile sortate, ca 
asociat majoritar(95%)înființată în 2011,în funcțiune,firmă trecută la furnizori de materie primă în proiectul pentru care solicită finanțare.In secundar este autorizată pentru 
activitățile:3811,3812,3821,3822,3831,4677,5210.-Întrucât, SC LMC RECUP AVANTAJ SRL și SC REMAT LMC RECICLYNG SRL își desfășoară activitatea pe aceeași 
piață (relevantă și adiacentă) ,acestea sunt intreprinderi legate.Deasemenea au același sediu social și același punct de lucru(Comuna Glimboca,sat 
Glimboca,nr.1H,jud.Caraș-Severin,fapt ce rezultă din SF,documentele anexate și constatat și la vizita pe teren(poze).-Deoarece în Declarația privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor(Anexa 4.1 din Ghidul solicitantului)solicitantul nu a declarat corect tipul intreprinderii, proiectul este neeligibil.La pct.1.2 am bifat NU deoarece pct.F din 
CF-Declarația pe propria răspundere este incompletă.La pct.1.5 am bifat NU intrucât in Declarația pe propria răspundere acest punct nu este insușit. La criteriul de 
eligibilitate EG5 s-a bifat NU deoarece Certificatul de urbanism nu este emis conform legii 50/1991 ,fără incadrarea in planul urbanistic,fara precizarea suprafetei pe care se 
va realiza investiția,fără precizarea scopului emiterii,neautentificat prin cele 3 semnături(nume, prenume,semnătura).Certificatul de urbanism nu prevede si efectuarea 
lucrărilor de reabilitare clădiri (C1) și demolare prevazute prin proiect. La criteriul de eligibilitate EG5 s-a bifat NU deoarece Certificatul de urbanism nu este emis conform 
legii 50/1991 ,fără incadrarea in planul urbanistic,fara precizarea suprafetei pe care se va realiza investiția,fără precizarea scopului emiterii,neautentificat prin cele 3 
semnături(nume, prenume,semnătura).Certificatul de urbanism nu prevede si efectuarea lucrărilor de reabilitare clădiri (C1) și demolare prevazute prin proiect. TVA-ul este 
incorect calculat. TVA-ul este incorect calculat. Oferta de bunuri nu este emisă pe numele solicitantului,datată,semnată cu detalii tehnice minimale privind bunurile 
achiziționate, conform conținutului cadru al SF din HG28/2008.Solicitantul nu prezintă ofertă sau bază de date pentru servicii. Oferta de bunuri nu este emisă pe numele 
solicitantului,datată,semnată cu detalii tehnice minimale privind bunurile achiziționate, conform conținutului cadru al SF din HG28/2008.Solicitantul nu prezintă ofertă sau 
bază de date pentru servicii. Din verificarea documentelor care dovedesc proprietatea asupra terenului pe care se va realiza investiția am constatat următoarele:SC LMC 
Recup Avantaj SRL prin reprezentantul legal Lupșac Mihaela Cristina,asociat unic,cumpără terenul pe care se va amplasa investiția în suprafata de 8423 mp de la SC 
Remat LMC Reciclyng SRL(firmă in funcțiune) a cărui asociat majoritar este tot Lupșac Mihaela Cristina.Cele două firme sunt legate,își desfășoară activitatea pe același 
amplasament fără a fi delimitate ca teritoriu,prin proiect solicitantul prevede realizarea de platforme betonate și alei pietonale in suprafață de 3474 mp care urmau să 
deservească ambele societăți. Din verificarea documentelor care dovedesc proprietatea asupra terenului pe care se va realiza investiția am constatat următoarele:SC LMC 
Recup Avantaj SRL prin reprezentantul legal Lupșac Mihaela Cristina,asociat unic,cumpără terenul pe care se va amplasa investiția în suprafata de 8423 mp de la SC 
Remat LMC Reciclyng SRL(firmă in funcțiune) a cărui asociat majoritar este tot Lupșac Mihaela Cristina.Cele două firme sunt legate,își desfășoară activitatea pe același 
amplasament fără a fi delimitate ca teritoriu,prin proiect solicitantul prevede realizarea de platforme betonate și alei pietonale in suprafață de 3474 mp care urmau să 
deservească ambele societăți Proiectul este neeligibil pentru că solicitantul este întreprindere legată și nu a declarat acest lucru in Anexa 4 1 nu indeplineste criteriul d
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„ATELIER DE CONFECTII 
METALICE, FINISAJE IN 

CONSTRUCTII SI 
PREGATIREA TERENULUI”, 
COMUNA BREBU, JUDETUL 

CARAS-SEVERIN

S.C. BRING HEAT 
INC S.R.L.

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
BREBU Sat BREBU - - - - - - - - - - 235.290 0 183.882 0 51.408 80.200.050

La pct.1.2-s-a bifat NU deoarece solicitantul nu respectă in totalitate criteriile de eligibilitate conf.Declarației din secțiunea F a CF.La punctul 1.6 s-a bifat NU,deoarece :-în 
cererea de finanțare solicitantul are codul CAEN al activității finanțate prin proiect 2511”Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice” 
prezentată și în studiu de fezabilitate pentru care solicita finanțare de 85%;-în studiu de fezabilitate cap.2.3 “Firma se va ocupa si de lucrări de pardosire și placare a 
peretilor ,lucrari de tamplarie si dulgherie ,lucrari de invelitori ,sarpante si terase la constructii,etc. “ fără a specifica codul CAEN,fiind prevăzute dotări corporale si utilaje de 
transport(cap.3.8 și cap.5) pentru care solictă finanțare de 70%. La pct.1.2-s-a bifat NU deoarece solicitantul nu respectă in totalitate criteriile de eligibilitate conf.Declarației 
din secțiunea F a CF.La punctul 1.6 s-a bifat NU,deoarece :-în cererea de finanțare solicitantul are codul CAEN al activității finanțate prin proiect 2511”Fabricarea de 
construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice” prezentată și în studiu de fezabilitate pentru care solicita finanțare de 85%;-în studiu de fezabilitate cap.2.3 
“Firma se va ocupa si de lucrări de pardosire și placare a peretilor ,lucrari de tamplarie si dulgherie ,lucrari de invelitori ,sarpante si terase la constructii,etc. “ fără a specifica 
codul CAEN,fiind prevăzute dotări corporale si utilaje de transport(cap.3.8 și cap.5) pentru care solictă finanțare de 70%. S-a bifat NU la EG6, deoarece contractul de 
concesiune nu tratează concret obiectul acestuia și nu este însoțit de adresa emisă de concendent conform ghidului solicitantului. S-a bifat NU la EG 7, deoarece extrasul 
de cont prezentat nu acopera suma necesara demostrarii cofinantarii private ( 170.198 lei față de 230.735 lei). S-a bifat NU la EG6, deoarece contractul de concesiune nu 
tratează concret obiectul acestuia și nu este însoțit de adresa emisă de concendent conform ghidului solicitantului. S-a bifat NU la EG 7, deoarece extrasul de cont 
prezentat nu acopera suma necesara demostrarii cofinantarii private ( 170.198 lei față de 230.735 lei). La BI s-a bifat nu,deoarece:-achizitionarea panourilor solare nu este 
incadrata corespunzator PERE; La BI s-a bifat nu,deoarece:-achizitionarea panourilor solare nu este incadrata corespunzator PERE; La punctul 4.4 s-a bifat NU,deoarece 
solicitantul nu a prezentat pentru toate bunurile trei oferte conforme dacă valoarea este mai mare de 15000 Euro şi o oferta conformă dacă valoare este mai mica sau egala 
de 15000 Euro? La punctul 4.4 s-a bifat NU,deoarece solicitantul nu a prezentat pentru toate bunurile trei oferte conforme dacă valoarea este mai mare de 15000 Euro şi o 
oferta conformă dacă valoare este mai mica sau egala de 15000 Euro? Proiectul nu este eligibil ,deoarece solicitantul nu este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se 
finanteaza prin proiect, nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG 6( contractul de concesiune nu tratează concret obiectul acestuia și nu este însoțit de adresa emisă de 
concendent conform ghidului solicitantului) si EG 7 extrasul de cont prezentat nu acopera suma necesara demostrarii cofinantarii private (170.198 lei față de 230.735 lei). 
Proiectul nu este eligibil ,deoarece solicitantul nu este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect, nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG 6( 
contractul de concesiune nu tratează concret obiectul acestuia și nu este însoțit de adresa emisă de concendent conform ghidului solicitantului) si EG 7 extrasul de cont 
prezentat nu acopera suma necesara demostrarii cofinantarii private (170.198 lei față de 230.735 lei).

541 312 M 01 12 5 11 00035 2012 9 28

„EDIFICARE HALA PENTRU 
FABRICAREA STUPILOR DIN 
LEMN DE CATRE SC ALBEE – 

EFECT SRL”

SC ALBEE - 
EFECT SRL

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
MAURENI Sat 

SOSDEA
- - - - - - - - - - 234.943 0 199.701 0 35.242 80.399.751

La punctul 1.1”solicitantul apartine categoriilor beneficiarilor eligibili?” s-a bifat nu,deoarece nu exista la dosar certificat de atestare fiscala emis de catre organul fiscal 
competent din subordinea Directiilor Generale ale Finantelor Publice ,pentru obligatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general consolidat al statului. La punctul 
1.1”solicitantul apartine categoriilor beneficiarilor eligibili?” s-a bifat nu,deoarece nu exista la dosar certificat de atestare fiscala emis de catre organul fiscal competent din 
subordinea Directiilor Generale ale Finantelor Publice ,pentru obligatiile fiscale si sociale de plata catre bugetul general consolidat al statului. La pct.6 am bifat NU din 
următoarele motive:Din punct de vedere al terenului, SC SC ALBEE –EFECT SRL(reprezentant legal Frumoșelu Gabriel) și SC FJG METALESRO SRL (asociat unic și 
reprezentant legal Frumoșelu Gabriel)au cumparat terenurile de la SC PRIMA SUIN SRL(parcele alăturate cu numere cadastrale consecutive) , contractele de vanzare 
cumparare fiind emise in aceeasi data,respectiv 26.09.2012,cu numere de autentificare consecutive. -SC PRIMA SUIN SRL are proiect contractat pe masura 121 cu numar 
C 121A011151100010 având asociat unic și reprezentant legal pe Frumoșelu Emil care are acelaşi nume de familie și același domiciliu cu reprezentantul legal de la cele 
doua proiecte depuse pe măsura 312, fiind posibile rude/afini.Extrasul de carte funciară prezentat este acelasi la ambele proiecte , suprafata din extras CF nu corespunde
cea din contractul de vanzare cumpărare, nu este in numele solicitantului si nu s-a prezentat document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrările de cadastru. La 
pct.6 am bifat NU din următoarele motive:Din punct de vedere al terenului, SC SC ALBEE –EFECT SRL(reprezentant legal Frumoșelu Gabriel) și SC FJG METALESRO 
SRL (asociat unic și reprezentant legal Frumoșelu Gabriel)au cumparat terenurile de la SC PRIMA SUIN SRL(parcele alăturate cu numere cadastrale consecutive) , 
contractele de vanzare cumparare fiind emise in aceeasi data,respectiv 26.09.2012,cu numere de autentificare consecutive. -SC PRIMA SUIN SRL are proiect contractat 
masura 121 cu numar C 121A011151100010 având asociat unic și reprezentant legal pe Frumoșelu Emil care are acelaşi nume de familie și același domiciliu cu 
reprezentantul legal de la cele doua proiecte depuse pe măsura 312, fiind posibile rude/afini.Extrasul de carte funciară prezentat este acelasi la ambele proiecte , suprafata 
din extras CF nu corespunde cu cea din contractul de vanzare cumpărare, nu este in numele solicitantului si nu s-a prezentat document care sa certifice ca nu au fost 
finalizate lucrările de cadastru. La pct.3.1 am bifat Nu deoarece nu sunt prezentate oferte sau baza de date pentru bunuri in baza carora se fie calculat costul estimativ al 
investitiei.Nu exista declarația proiectantului privind sursa de prețuri pentru lucrari. La pct.3.1 am bifat Nu deoarece nu sunt prezentate oferte sau baza de date pentru bunuri 
in baza carora se fie calculat costul estimativ al investitiei.Nu exista declarația proiectantului privind sursa de prețuri pentru lucrari. Solicitantul nu a depus extras din baza de 
date a APDRP și nici oferte pentru bunurile achiziționate prin proiect.A depus baza de date pentru servicii fara a prezenta calculul pt.Cap.3.Nu a prezentat declarația 
proiectantului privind sursa de prețuri pentru lucrari. Solicitantul nu a depus extras din baza de date a APDRP și nici oferte pentru bunurile achiziționate prin proiect. 
Proiectul este neeligibil deoarece nu respecta punctul 6.”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care 
contravineobiectivelor măsurii?” Proiectele verificate au fost : SC ALBEE –EFECT SRL si SC FJG METALESRO SRL,proiecte depuse pe măsura 312 in sesiunea 1/12-
28.09.20121.Din punct de vedere al terenului, SC ALBEE –EFECT SRL (reprezentant legal Frumoșelu Gabriel) și SC FJG METALESRO SRL(asociat unic si reprezentant 
legal Frumoșelu Gabriel) au cumparat terenurile de la SC PRIMA SUIN SRL(același extras CF,parcele alăturate cu numere cadastrale consecutive) , contractele de vanzare 
cumparare fiind emise in aceeasi data,respectiv 26.09.2012,cu numere de autentificare consecutive). SC PRIMA SUIN SRL are proiect contractat pe masura 121 cu numar 
C 121A011151100010 având asociat unic și reprezentant legal pe Frumoșelu Emil care are acelaşi nume de familie și același domiciliu cu reprezentantul legal de la cele 
doua proiecte depuse pe măsura 312, fiind posibile rude/afini.2. Conform Certificatelor Constatatoare ORC eliberate in data de 28.09.2012 cu numere de înregistrare 
consecutive reiese faptul că:- SC ALBEE –EFECT SRL are sediul social in sat Măureni,comuna Măureni, nr. 4,cam.3 judetul Caraș-Severin ,asociat unic Berci Mihai 
Nuțu,administrator Frumoșelu Gabriel; - SC FJG METALESRO SRL are sediul social in sat Măureni,comuna Măureni, nr. 4,cam.2 judetul Caraș-Severin,asociat unic și 
administrator Frumoșelu Gabriel;3. Certificatele de urbanism ale SC ALBEE –EFECT SRL și SC FJG METALESRO SRL sunt eliberate în aceeași data 27.09.2012 cu 
numere de înregistrare consecutive .4.Documentele eliberate de APM Caraș-Severin sunt eliberate în aceeași data 27.09.2012 cu numere de înregistrare consecutive . 5.In 
ceea ce priveste dovada capacitatii de cofinantare s-a observat din extrasele de cont atasate cererilor de finantare faptul ca aceeasi suma de 200.000 lei a fost trecuta ca 
sivaloare aferenta creditarii conturilor celor 3 beneficiari :SC ALBEE –EFECT SRL ,SC FJG METALESRO SRL (Caraș-Severin ) și SC IG HOLZ SRL (Timiș-identificat in 
BD FEADR) astfel:- In data de 25.09.2012 contul solicitantului SC IG HOLZ SRL a fost creditat cu suma de 225.000 lei de catre SC IMPERIUM P.O.INT.SRL ,extrasul de 
cont depus fiind din data de 26.09.2012;- In data de 27.09.2012 contul solicitantului SC FJG METALESRO SRL a fost creditat cu suma de 200.000 lei de catre SC IG 
HOLZ SRL;- In data de 27.09.2012 contul solicitantului SC ALBEE –EFECT SRL a fost creditat cu suma de 200.000 lei de catre SC FJG METALESRO 
SRL.6.Certificatele de atestare fiscală sunt eliberate în aceeași data cu numere de înregistrare consecutive .7.Documentele eliberate de catre ANSVSA și DSP Caraș-
Severin sunt eliberate în aceeași data cu numere de înregistrare consecutive 8 Cele două proiecte ale solicitantilor SC ALBEE –EFECT SRL si SC FJG METALESRO SRL
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INVESTITIE NOUĂ ÎN 
ACTIVITĂTI NON-AGRICOLE 

IN SPATIUL RURAL – 
INFIINTARE FABRICA DE 

PELETI ÎN COMUNA  
BERLISTE, SAT RUSOVA 
NOUA, JUDETUL CARAS-

SEVERIN

SC ECO NIC 
URSU SRL

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
BERLISTE Sat 

RUSOVA NOUA
- - - - - - - - - - 229.286 3.442 194.893 0 34.393 80.594.644

La pct.1.2 am bifat NU deoarece solicitantul nu și-a insușit pct.2 din Declarația pe propria răspundere din secțiunea F a Cererii de finanțare. La pct.1.2 am bifat NU 
deoarece solicitantul nu și-a insușit pct.2 din Declarația pe propria răspundere din secțiunea F a Cererii de finanțare EG2-Prin Studiu de fezabilitate solicitantul își propune 
pe lăngă hala de producție peleți din resturi vegetale și construirea unei Clădiri administrative de inălțime P+Mansardă cu 3 birouri de 7,3 ; 17,5 ; și 27,7 mp,spații neeligibi
pe Măsura 312 și care sunt peste nevoile reale ale investiției. Solicitantul nu a prezentat oferte pentru linia de paletizare (valoare 44310 euro)inscrisă la cap.3.8 din SF 
conform HG28/2008.EG6 –Intrucât investiția propusă prin proiect este construcție definitivă cf.Legii 50/1991 solicitantul trebuia să dovedească dreptul real principal (drept 
de proprietate,uz,uzufruct,superficie,servitute) asupra terenului pe care se va amplasa investiția, drept ce nu poate fi dovedit prin contractul de comodat anexat CF. EG2-
Prin Studiu de fezabilitate solicitantul își propune pe lăngă hala de producție peleți din resturi vegetale și construirea unei Clădiri administrative de inălțime P+Mansardă cu
birouri de 7,3 ; 17,5 ; și 27,7 mp,spații neeligibile pe Măsura 312 și care sunt peste nevoile reale ale investiției. Solicitantul nu a prezentat oferte pentru linia de paletizare 
(valoare 44310 euro)inscrisă la cap.3.8 din SF conform HG28/2008.EG6 –Intrucât investiția propusă prin proiect este construcție definitivă cf.Legii 50/1991 solicitantul 
trebuia să dovedească dreptul real principal (drept de proprietate,uz,uzufruct,superficie,servitute) asupra terenului pe care se va amplasa investiția, drept ce nu poate fi 
dovedit prin contractul de comodat anexat CF. Pct.3.3-Prin proiect, pe lângă hala de producție peleți este prevăzută și o clădire administrativă parter+mansardă cu 
supraf.utilă=130 mp spații neeligibile prin masura 312. Pct.3.3-Prin proiect, pe lângă hala de producție peleți este prevăzută și o clădire administrativă parter+mansardă cu 
supraf.utilă=130 mp spații neeligibile prin masura 312. Solicitantul nu a depus extras din baza de date pentru bunuri și servicii si nici oferte pentru bunuri(trei oferte pentru 
valori mai mari de 15000 euro și o ofertă pentru valori mai mici sau egale cu 15000euro)respectiv ofertă pentru linia de paletizare. Solicitantul nu a depus extras din baza de 
date pentru bunuri și servicii si nici oferte pentru bunuri(trei oferte pentru valori mai mari de 15000 euro și o ofertă pentru valori mai mici sau egale cu 15000euro)respectiv 
ofertă pentru linia de paletizare. Proiectul este neeligibil deoarece nu respectă EG2 prin crearea de spații neeligibile pe M312 și neprezentarea ofertelor pentru linia de 
paletizare in valoare de 44310 euro.Nu respectă EG6 –prin faptul că nu prezintă dreptul real principal de proprietate,uz,uzufruct,superficie,servitute asupra terenului pe care 
se va amplasa investiția. Proiectul este neeligibil deoarece nu respectă EG2 prin crearea de spații neeligibile pe M312 și neprezentarea ofertelor pentru linia de paletizare in 
valoare de 44310 euro.Nu respectă EG6 –prin faptul că nu prezintă dreptul real principal de proprietate,uz,uzufruct,superficie,servitute asupra terenului pe care se va 
amplasa investiția.
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HALA PRODUCERE PELETI, 
LOCALITATEA IABLANITA, 
JUDETUL CARAS SEVERIN

TERTELEACA 
IOANA 

ALEXANDRA

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
IABLANITA Sat 

IABLANITA
- - - - - - - - - - 235.294 0 199.999 0 35.295 80.794.643

Proiectul este neeligibil nefiind indeplinite urmatoarele criterii EG2,EG4,EG7,EG8 precum si pct.1.1 si pct 1.2 :� EG2-Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea 
investitiei� Pentru asigurarea energiei electrice necesare functionarii investitiei solicitantul propune achizitia a 36 bucati panouri fotovoltaice. In SF solicitantul nu 
demonstreaza functionarea investitiei, respectiv asigurarea necesarului de energie electrica exclusiv din surse de energie regenerabila. Nu a fost prezentat bilant energetic in 
care sa se precizeze necesarul de energie pentru utilajele propuse, iluminat interior si exterior raportat la capacitatea de productie a panourilor.In Planul de utilitati depus nu 
este prezentata retea de alimentare de la panouri la hala, iar in devize nu au fost cuprinse cheltuieli pentru alimentarea cu energie electrica.� EG4, EG8 , Pct1.1 si pct.1.2, 
prin nesemnarea angajamentelor pe propria raspundere de reprezentantul legal � EG 7 nu se face dovada asigurarii cofinantarii (Extrasul de cont 34.613 euro &lt; 35.295 
euro plan financiar autofinantarea).Pct.1.1 si Pct.1.2 nu sunt indeplinite din motivele de mai jos. Atât Cererea de finanţare cât şi Declaraţia F pe proprie răspundere nu au 
fost semnate de către reprezentant legal Terteleaca Ioana Alexandra, asa cum rezulta din confruntarea semnaturii ca mandanta din procura si semnatura din intreaga cerere 
de finantare.Acest fapt a condus la nerespectarea anumitor condiţii de participare legate, printre altele, de calitatea de solicitant fonduri nerambursabile FEADR. 1) Conform 
Ghidului solicitantului „fiecare pagină trebuie să poarte ştampila solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor fizice).”2) Reprezentantul legal al proiectelor depuse în 
vederea finanţării, este „Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia contractuală cu APDRP, conform legislaţiei în vigoare. Depunerea Cererii de Finanţare se 
poate face de orice altă persoană cu procură notarială de la persoana desemnată să reprezinte solicitantul conform legislaţiei în vigoare.”Conform precizărilor de mai sus și a 
tuturor aspectelor legate de eligibilitatea solicitantului, reiese că singura etapă de reprezentare a reprezentantului legal, în speţă persoana fizică în calitate de solicitant, 
acceptată de APDRP, este aceea a depunerii proiectului.3) De asemenea, în Ghidul solicitantului se precizează că „Reprezentantul legal este reprezentant al proiectului 
care depune şi, în cazul în care cererea va fi selectată, semnează contractul de finanţare şi care trebuie să aibă şi responsabilităţi şi putere decizională din punct de vedere 
financiar în cadrul societăţii.”Pentru panouri fotovoltaice au fost depuse 3 oferte comerciale pentru panouri fotovoltaice de capacitate diferite 16,5 MWh, 25,8 MWh si 
33,26MWh de la acelasi furnizor si anume: MEIR CONSULTING. Avand in vedere ca pentru verificarea rezonabilitatii preturilor se compara produse similare cu preturi 
diferite consideram ca nu se verifica rezonabilitatea preturilor.Pentru linia de peleti in valoare de 60.000 euro au fost depuse 2 oferte de la urmatorii furnizori: SC 
RENEGECO SRL si DEM CONSTRUCT IMPEX SRL. Oferta aleasa este cea de la DEM CONSTRUCT IMPEX SRL nu este semnata si stampilata.Pentru lucrarile ce 
urmeaza a se realiza nu s-a prezentat Declaratie de la proiectant pentru sursa preturilor .Nu s-a detaliat cap.3 pe nr. de experti si nr. de ore.

544 312 C 01 12 5 11 00017 2012 9 28 "LABORATOR PREPARATE 
COSMETICE"

SC AMMODY 
COSMETICS SRL

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
MARGA Sat MARGA - - - - - - - - - - 235.293 8.228 199.999 0 35.294 80.994.642

La pct.1.1 am bifat NU deoarece la verificarea serviciului RECOM online am constatat că: - SC AMMODY COSMETICS SRL prin reprezentant legal BORSANU LIGIA-
VICTORIA solicită finanțare pentru proiectul cu titlul,,Laborator preparate cosmetice, , cod CAEN principal 2042-Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice(de 
toaletă),activitate pentru care solicitantul este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 la sediul social din com. Marga,sat Marga,nr.396, jud. Caras Severin. Este 
autorizata de asemenea, pe lângă alte activitati, pentru activitatile cu cod CAEN:0149,4775.-D-na BORSANU LIGIA-VICTORIA deține și BORSANU LIGIA-VICTORIA 
ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ înființată in anul 2009,în funcțiune, cod CAEN principal 2042–Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice(de toaletă), cod 
secundar 0149-Creșterea altor animale(vipere) și 4775.- SC AMMODY COSMETICS SRL și BORSANU LIGIA-VICTORIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ își desfășoară 
activitatea pe aceeași piață (relevantă și adiacentă) , punctul de lucru de la Intreprinderea Individuală este sediu social pentru SC Ammody Cosmecics SRL (Comuna 
Marga,sat Marga,nr.396,jud.Caraș-Severin unde desfășoară aceleași activități:2042,0149,4775),fapt ce rezultă din SF și documentele anexate ,întreprinderea individuală 
fiind trecută in tabelul cu furnizori de materie primă(venin) pentru SC AMMODY COSMETICS SRL .-Deoarece in Declarația privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor(Anexa 4.1 din Ghidul solicitantului)acesta nu a declarat corect tipul intreprinderii ,proiectul este neeligibil. La pct.1.1 am bifat NU deoarece la verificarea 
serviciului RECOM online am constatat că: - SC AMMODY COSMETICS SRL prin reprezentant legal BORSANU LIGIA-VICTORIA solicită finanțare pentru proiectul cu 
titlul,,Laborator preparate cosmetice, , cod CAEN principal 2042-Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice(de toaletă),activitate pentru care solicitantul este 
autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 la sediul social din com. Marga,sat Marga,nr.396, jud. Caras Severin. Este autorizata de asemenea, pe lângă alte activitati, 
pentru activitatile cu cod CAEN:0149,4775.-D-na BORSANU LIGIA-VICTORIA deține și BORSANU LIGIA-VICTORIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ înființată in anul 
2009,în funcțiune, cod CAEN principal 2042–Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice(de toaletă), cod secundar 0149-Creșterea altor animale(vipere) și 4775.- SC 
AMMODY COSMETICS SRL și BORSANU LIGIA-VICTORIA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ își desfășoară activitatea pe aceeași piață (relevantă și adiacentă) , punctu
de lucru de la Intreprinderea Individuală este sediu social pentru SC Ammody Cosmecics SRL (Comuna Marga,sat Marga,nr.396,jud.Caraș-Severin unde desfășoară 
aceleași activități:2042,0149,4775),fapt ce rezultă din SF și documentele anexate ,întreprinderea individuală fiind trecută in tabelul cu furnizori de materie primă(venin) 
pentru SC AMMODY COSMETICS SRL .-Deoarece in Declarația privind incadrarea in categoria microintreprinderilor(Anexa 4.1 din Ghidul solicitantului)acesta nu a 
declarat corect tipul intreprinderii ,proiectul este neeligibil. Certificatul de urbanism anexat CF nu precizează dacă acest document poate fi utilizat in scopul declarat. 
Certificatul de urbanism anexat CF nu precizează dacă acest document poate fi utilizat in scopul declarat. Solicitantul nu a depus 3 oferte pentru bunuri cu valoare mai ma
de 15.000 euro,respectiv pentru Instalație preparat creme(25.700 euro)și Linie procesare flacoane rotunde(22.900 euro). Solicitantul nu a depus 3 oferte pentru bunuri cu 
valoare mai mare de 15.000 euro,respectiv pentru Instalație preparat creme(25.700 euro)și Linie procesare flacoane rotunde(22.900 euro). Proiectul este neeligibil prin 
nedeclararea intreprinderii legate in doc.11.3-Declarația privind incadrarea in categoria microintreprinderilor și crearea raportului de complementaritate intre intreprinderile 
legate. Proiectul este neeligibil prin nedeclararea intreprinderii legate in doc.11.3-Declarația privind incadrarea in categoria microintreprinderilor și crearea raportului de 
complementaritate intre intreprinderile legate.
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,, INFIINTARE ATERLIER DE 
PRELUCRARE A LEMNULUI IN 

COMUNA FARLIUG, 
LOCALITATEA REMETEA 
POGANIS, JUDET CARAS-

SEVERIN ”

ŢIRA I. PETRU 
ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALA

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
FARLIUG Sat 
REMETEA-
POGANICI

- - - - - - - - - - 235.294 0 200.000 0 35.294 81.194.642

La pct.1.1 am bifat NU deoarece la verificarea serviciului RECOM online am constatat că: - Intreprinderea Individuală Tira I.Petru solicită finanțare pentru proiectul cu 
titlul,,Înființare atelier de prelucrare a lemnului in comuna Fârliug,localitatea Remetea Pogănici,județ Caraș-Severin,cod CAEN 1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie 
și tâmplărie,activitate pentru care solicitantul este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 la sediul social din comuna Fârliug,nr.3A.Tot la acest sediu mai este 
autorizat pentru activitățile secundare:1610(tăierea și rindeluirea lemnului),1621(furnire și panouri din lemn),1622(fabricarea parchetului asamblat in panouri),1624(fabricar
ambalajelor din lemn),1629(fabricarea altor produse din lemn),3101,3102,3109(fabricarea de mobilă ),4673(comerț cu ridicata a materialului lemnos)4647,4665(comerț cu 
ridicata a mobilei),5210-depozitări.-Dl Tîra Petru deține și SC PROFI ORIGINAL ACTIV SRL cod CAEN 4673 –Comerț cu ridicata a materialului lemnos și a materialelor de
construcții și echipamente sanitare ca asociat majoritar(50%)înființată în 2009,în funcțiune,iar in secundar codurile:1610(tăierea și rindeluirea lemnului),4613(intermedieri in 
comertul cu material lemnos),4671,5210.-Întrucât Țîra Petru II și SC PROFI ORIGINAL ACTIV SRL își desfășoară activitatea pe aceeași piață (relevantă și adiacentă) 
acestea sunt întreprineri legate .Deasemenea au același sediu social și același punct de lucru,fapt ce rezultă din SF,documentele anexate și constatat și la vizita pe 
teren(poze).-Deoarece în Declarația privind incadrarea in categoria microintreprinderilor(Anexa 4.1 din Ghidul solicitantului)solicitată și prin E3.4,solicitantul nu a declarat 
corect tipul intreprinderii, proiectul este neeligibil. La pct.1.1 am bifat NU deoarece la verificarea serviciului RECOM online am constatat că: - Intreprinderea Individuală Tira 
I.Petru solicită finanțare pentru proiectul cu titlul,,Înființare atelier de prelucrare a lemnului in comuna Fârliug,localitatea Remetea Pogănici,județ Caraș-Severin,cod CAEN 
1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie,activitate pentru care solicitantul este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 la sediul social din comuna 
Fârliug,nr.3A.Tot la acest sediu mai este autorizat pentru activitățile secundare:1610(tăierea și rindeluirea lemnului),1621(furnire și panouri din lemn),1622(fabricarea 
parchetului asamblat in panouri),1624(fabricarea ambalajelor din lemn),1629(fabricarea altor produse din lemn),3101,3102,3109(fabricarea de mobilă ),4673(comerț cu 
ridicata a materialului lemnos)4647,4665(comerț cu ridicata a mobilei),5210-depozitări.-Dl Tîra Petru deține și SC PROFI ORIGINAL ACTIV SRL cod CAEN 4673 –Comerț 
cu ridicata a materialului lemnos și a materialelor de construcții și echipamente sanitare ca asociat majoritar(50%)înființată în 2009,în funcțiune,iar in secundar 
codurile:1610(tăierea și rindeluirea lemnului),4613(intermedieri in comertul cu material lemnos),4671,5210.-Întrucât Țîra Petru II și SC PROFI ORIGINAL ACTIV SRL își 
desfășoară activitatea pe aceeași piață (relevantă și adiacentă) acestea sunt întreprineri legate .Deasemenea au același sediu social și același punct de lucru,fapt ce rezultă 
din SF,documentele anexate și constatat și la vizita pe teren(poze).-Deoarece în Declarația privind incadrarea in categoria microintreprinderilor(Anexa 4.1 din Ghidul 
solicitantului)solicitată și prin E3.4,solicitantul nu a declarat corect tipul intreprinderii, proiectul este neeligibil. Proiectul este neeligibil prin bifarea pct.1.1-eligibilitatea 
solicitantului,acesta nu a declarat corect tipul intreprinderii. Proiectul este neeligibil prin bifarea pct.1.1-eligibilitatea solicitantului,acesta nu a declarat corect tipul 
intreprinderii.
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546 312 M 01 12 5 11 00015 2012 9 28 LUCRARI DE CONSTRUCTIE 
HALA PRODUCTIE

SC DAMI CIUTA 
SRL

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
TICVANIU MARE Sat 

TICVANIU MIC
- - - - - - - - - - 234.969 0 199.723 0 35.246 81.394.365

La pct.1.1 am bifat NU deoarece la verificarea serviciului RECOM online am constatat că: - SC DAMI CIUTA SRL prin reprezentant legal CIUTA MARIUS IOAN solicită 
finanțare pentru proiectul cu titlul,,Lucrări de construcție hală producție,, cod CAEN 1629-Fabricarea altor produse din lemn ,fabricarea articolelor din plută,paie și alte 
materiale vegetale împletite, activitate pentru care solicitantul este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 la punctul de lucru sat Ticvaniu Mic,comuna Ticvaniu Mare 
,CF NR.30588, Nr. Cadastral nou 30588, jud. Caras Severin. Este autorizata de asemenea pentru activitatile prevăzute in codul CAEN 4673-Comerț cu ridicata a 
materialului lemnos.-D-nul CIUTA MARIUS IOAN mai deține ca asociat majoritar (50%) SC MOB CIUTA SRL cu același cod CAEN 1629,infiintată in anul 1999,in 
funcțiune,cu punct de lucru in aceeași localitate respectiv Comuna Ticvaniu Mare,sat Ticvaniu Mic, nr.151.Conform pozelor realizate la vizita pe teren cele două societăți își 
desfășoară activitatea pe același amplasament folosind utilitățile in comun(centrală termică,fosă septică,en.electrică-pag.30)Intrucat SC DAMI CIUTA SRL și SC MOB 
CIUTA SRL își desfășoară activitatea pe aceeași piață (relevantă și adiacentă) acestea sunt întreprineri legate. Deoarece in Declarația privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor(Anexa 4.1 din Ghidul solicitantului) solicitantul nu a declarat corect tipul întreprinderii, proiectul este neeligibil. La pct.1.1 am bifat NU deoarece la 
verificarea serviciului RECOM online am constatat că: - SC DAMI CIUTA SRL prin reprezentant legal CIUTA MARIUS IOAN solicită finanțare pentru proiectul cu 
titlul,,Lucrări de construcție hală producție,, cod CAEN 1629-Fabricarea altor produse din lemn ,fabricarea articolelor din plută,paie și alte materiale vegetale împletite, 
activitate pentru care solicitantul este autorizat conform art. 15 din Legea 359/2004 la punctul de lucru sat Ticvaniu Mic,comuna Ticvaniu Mare ,CF NR.30588, Nr. 
Cadastral nou 30588, jud. Caras Severin. Este autorizata de asemenea pentru activitatile prevăzute in codul CAEN 4673-Comerț cu ridicata a materialului lemnos.-D-nul 
CIUTA MARIUS IOAN mai deține ca asociat majoritar (50%) SC MOB CIUTA SRL cu același cod CAEN 1629,infiintată in anul 1999,in funcțiune,cu punct de lucru in 
aceeași localitate respectiv Comuna Ticvaniu Mare,sat Ticvaniu Mic, nr.151.Conform pozelor realizate la vizita pe teren cele două societăți își desfășoară activitatea pe 
același amplasament folosind utilitățile in comun(centrală termică,fosă septică,en.electrică-pag.30)Intrucat SC DAMI CIUTA SRL și SC MOB CIUTA SRL își desfășoară 
activitatea pe aceeași piață (relevantă și adiacentă) acestea sunt întreprineri legate. Deoarece in Declarația privind incadrarea in categoria microintreprinderilor(Anexa 4.1 
Ghidul solicitantului) solicitantul nu a declarat corect tipul întreprinderii, proiectul este neeligibil. La crt.EG1 am bifat Nu deoarece solicitantul are 10 locuri de muncă nou 
create și nu se incadrează in categoria microintreprinderi.La crt.EG 6 am bifat NU deoarece solicitantul SC Dami Ciuta Srl a prezentat Contract de comodat pentru terenul 
pe care se va realiza hala de productie, astfel nu indeplinește acest criteriu de eligibilitate.Intrucât hala de producție( S construită=752 mp)este construcție definitivă cf.Legii 
50/1991 solicitantul trebuia să dovedească dreptul real principal (drept de proprietate,uz,uzufruct,superficie,servitute(dobandit prin contract de vanzare-cumparare,de 
schimb,de donatie,certificat de mostenitor,act administrativ de restituire,hotarare judecatoreasca,sau contract de concesiune) asupra terenului pe care se va amplasa 
investiția, drept care nu poate fi dovedit prin contractul de comodat anexat CF. La crt.EG1 am bifat Nu deoarece solicitantul are 10 locuri de muncă nou create și nu se 
incadrează in categoria microintreprinderi.La crt.EG 6 am bifat NU deoarece solicitantul SC Dami Ciuta Srl a prezentat Contract de comodat pentru terenul pe care se va 
realiza hala de productie, astfel nu indeplinește acest criteriu de eligibilitate.Intrucât hala de producție( S construită=752 mp)este construcție definitivă cf.Legii 50/1991 
solicitantul trebuia să dovedească dreptul real principal (drept de proprietate,uz,uzufruct,superficie,servitute(dobandit prin contract de vanzare-cumparare,de schimb,de 
donatie,certificat de mostenitor,act administrativ de restituire,hotarare judecatoreasca,sau contract de concesiune) asupra terenului pe care se va amplasa investiția, drept 
care nu poate fi dovedit prin contractul de comodat anexat CF. 1.Solicitantul nu a incadrat panourile fotovoltaice in bugetul PERE, nu a prezentat oferte (cu montaj distinct) 
pentru acestea,DO separat,Anexa 2 separat.Nu are inscrise valori la cap.1.3,2,5.1-obligatorii pentru proiecte cu construcții.Nu este completată Anexa 3 cap.2 deși in DO 
sunt cuprinse valori la utilități.2.Solicitantul nu a utilizat cursul euro publicat de BCE la data intocmirii SF. 1.Solicitantul nu a incadrat panourile fotovoltaice in bugetul 
PERE, nu a prezentat oferte (cu montaj distinct) pentru acestea,DO separat,Anexa 2 separat.Nu are inscrise valori la cap.1.3,2,5.1-obligatorii pentru proiecte cu 
construcții.Nu este completată Anexa 3 cap.2 deși in DO sunt cuprinse valori la utilități.2.Solicitantul nu a utilizat cursul euro publicat de BCE la data intocmirii SF. 
Solicitantul nu a prezentat baza de date pentru bunuri si servicii,si nu a prezentat 3 oferte pentru bunuri cu valoare mai mare de 15.000 euro.Pentru lucrări a prezentat baza 
de date generală fară a selecta lucrările impuse de proiect,nu prezintă declarația proiectantului privind sursa de prețuri. Solicitantul nu a prezentat baza de date pentru 
bunuri si servicii,si nu a prezentat 3 oferte pentru bunuri cu valoare Codul CAEN 1629 este In Anexa 9B-producția de bunuri,cofinanțare 85%. Codul CAEN 1629 este In 
Anexa 9B-producția de bunuri,cofinanțare 85%. Proiectul este neeligibil deoarece:solicitantul nu a declarat corect tipul intreprinderii(legată).Proiectul nu indeplineste criteriul 
de eligibilitate EG 1-prin crearea a 10 locuri de muncă solicitantul nu se incadrează in categoria microintreprinderi și EG6- solicitantul nu prezintă document din care să 
rezulte dreptul real principal de proprietate,uz,uzufruct,superficie,servitute necesar pentru construcții definitive(cf.Legii 50/1991). Proiectul este neeligibil 
deoarece:solicitantul nu a declarat corect tipul intreprinderii(legată) Proiectul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG 1-prin crearea a 10 locuri de muncă solicitantul nu s

547 312 C 01 12 5 11 00016 2012 9 28

CONSTRUIREA CENTRU DE  
INTRETINERE CORPORALA 

IN SAT DIVICI ,COMUNA 
POJEJENA ,JUDETUL CARAS-

SEVERIN

CAZACU 
CATALIN RAUL

CARAS-
SEVERIN

Comuna/Oras 
POJEJENA Sat 

DIVICI
- - - - - - - - - - 142.496 11.200 99.747 0 42.749 81.494.112

La punctul 1.2 s-a bifat nu,deoarece solicitantul nu si-a insusit pct.2 din declaratia pe propria raspundere din sectiunea F CF. La punctul 1.2 s-a bifat nu,deoarece 
solicitantul nu si-a insusit pct.2 din declaratia pe propria raspundere din sectiunea F CF. La criteriul de eligibilitate EG2 s-a bifat NU,deoarece SF-ul nu conține anexele C 
obligatorii pentru persoanele fiziceiar devizul general și devizele /obiect nu sunt vizate de proiectant.,. La criteriul de eligibilitate EG 6 s-a bifat NU,deoarece in certificatul de 
urbanism nu este precizat daca poate fi utilizat pentru proiect.La criteriul de eligibilitate EG 8 s-a bifat NU,deoarece nu este depusă la dosar Declarația pe propria 
răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de minimis. La criteriul de eligibilitate EG2 s-a bifat NU,deoarece SF-ul 
nu conține anexele C obligatorii pentru persoanele fizice iar devizul general și devizele /obiect nu sunt vizate de proiectant.La criteriul de eligibilitate EG 6 s-a bifat 
NU,deoarece in certificatul de urbanism nu este precizat daca poate fi utilizat pentru proiect.La criteriul de eligibilitate EG8 s-a bifat NU,deoarece nu este depusă la dosar 
Declarația pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat și a ajutoarelor de minimis La punctul 6 am bifat da, deoarece am 
constatat următoarele:- Solicitantul prin reprezentantul legal Cazacu Cătălin Raul solicită finanțare pentru proiectul cu titlul „Construire centru de intreținere corporală în sat 
Divici,comuna Pojejena,județul Caraș-Severin ” ,cod CAEN 9604”Activități de întreținere corporală”, activitate pentru care solicitantul se va autoriza conform Angajamentului 
(Anexa 4.4 ).La documente pentru teren prezintă Contract de vânzare –cumpărare cu încheiere de autentificare nr.3024/03.12.2009 pentru următoarele imobile 
nr.cad.53,top.1643, teren neproductiv în suprafată de 346 si nr.cad.55,top.1645,teren neproductiv în suprafață de 193mp cu extras CF nr.30144 pentru suprafața de 346 
mp și extras CF 30146 pentru suprafața de 193 mp,imobile pe care se va dezvolta investiția conform descrierilor din SF.Conform metodologiei de aplicat pentru verificarea 
criteriior de eligibilitate pct.1.5 b) expertul verifica in bazele de date FEADR daca persoana fizica are in cadrul altor masuri proiecte in curs de derulare(in curs de evaluare) 
sau contractate si nefinalizare.In urma verificarii s-a constatat că domnul Cazacu Cătălin Raul are proiect depus in cadrul măsurii 313,înregistrat cu nr. 
F313M011251100037 “Înființare pensiune P+1E agroturistică în sat Divici,comuna Pojejena,județul Caraș-Severin”, proiect selectat în urma Raportului de selecție parțial de 
pe site-ul APDRP.Astfel,cele doua activitati Intretinere corporala si cazare sunt complementare si vor functiona ca un tot unitar(pensiune agroturistica si intretinere 
corporala)- Intreprindere Individuala(conform angajamentelor depuse la cele doua proiecte).La verificarea documentului de proprietate pentru acest proiect domnul Cazacu 
Cătălin Raul a depus acelasi contract de vânzare-cumpărare și CF30146,nr.cad.55,top.1645,teren neproductiv în suprafață de 193mp și CF 30147,cad 322,top.1646-1647 
teren în suprafață de 960 mp. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că suprafata de teren de 193 mp este folosită la realizarea investițiilor pentru ambele proiecte. La 
punctul 6 am bifat da, deoarece am constatat următoarele:- Solicitantul prin reprezentantul legal Cazacu Cătălin Raul solicită finanțare pentru proiectul cu titlul „Construire 
centru de intreținere corporală în sat Divici,comuna Pojejena,județul Caraș-Severin ” ,cod CAEN 9604”Activități de întreținere corporală”, activitate pentru care solicitantul s
va autoriza conform Angajamentului (Anexa 4.4 ).La documente pentru teren prezintă Contract de vânzare –cumpărare cu încheiere de autentificare nr.3024/03.12.2009 
pentru următoarele imobile nr.cad.53,top.1643, teren neproductiv în suprafată de 346 si nr.cad.55,top.1645,teren neproductiv în suprafață de 193mp cu extras CF nr.30144 
pentru suprafața de 346 mp și extras CF 30146 pentru suprafața de 193 mp,imobile pe care se va dezvolta investiția conform descrierilor din SF.Conform metodologiei de 
aplicat pentru verificarea criteriior de eligibilitate pct.1.5 b) expertul verifica in bazele de date FEADR daca persoana fizica are in cadrul altor masuri proiecte in curs de 
derulare(in curs de evaluare) sau contractate si nefinalizare.In urma verificarii s-a constatat că domnul Cazacu Cătălin Raul are proiect depus in cadrul măsurii 
313,înregistrat cu nr. F313M011251100037 “Înființare pensiune P+1E agroturistică în sat Divici,comuna Pojejena,județul Caraș-Severin”, proiect selectat în urma Raportulu
de selecție parțial de pe site-ul APDRP.Astfel,cele doua activitati Intretinere corporala si cazare sunt complementare si vor functiona ca un tot unitar(pensiune agroturistica 
si intretinere corporala)- Intreprindere Individuala(conform angajamentelor depuse la cele doua proiecte).La verificarea documentului de proprietate pentru acest proiect 
domnul Cazacu Cătălin Raul a depus acelasi contract de vânzare-cumpărare și CF30146,nr.cad.55,top.1645,teren neproductiv în suprafață de 193mp și CF 30147,cad 
322,top.1646-1647 teren în suprafață de 960 mp. În urma verificărilor efectuate s-a constatat că suprafata de teren de 193 mp este folosită la realizarea investițiilor pentru 
ambele proiecte. Proiectul este neeligibil deoarece nu sunt îndeplinite criteriile de eligibiltate EG 2,EG 6,EG 8 si solilicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. Proiectul este neeligibil deoarece nu sunt îndeplinite criteriile de eligibiltate EG 
2,EG6,EG 8 si solilicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

548 312 M 01 12 3 12 00002 2012 9 18

ACHIZITIE UTILAJE LUCRARI 
DE PREGATIRE A TERENULUI 
PENTRU LUCRARI SPECIALE 

DE CONSTRUCTII

STAMATE C.F. 
MIHAI 

INTEPRINDERE 
INDIVIDUALA

CALARASI
Comuna/Oras DOR 
MARUNT Sat DOR 

MARUNT
- - - - - - - - - - 140.478 0 98.335 0 42.143 81.592.447

S-au solicitat informatii suplimentare in data de 08.08.2013S-a primit raspuns la informatiile suplimentare in data de 15.01.2013EG6- s-a bifat NU deoarece in cadrul vizitei 
pe teren s-a constatat ca imobilul din str. Nicolae Balcescu, nr. 73,in suprafata de 2083 mp, impreuna cu locuinta aflata pe acesta, din paianta, acoperita cu tabla, avand o 
suprafata construita la sol de 108mp a fost dat in comodat si INTREPRINDERII INDIVIDUALE ANDREI ELENA care are un proiect depus in aceeasi sesiune in cadrul 
aceleeasi masuri M312. In aceste conditii consideram ca s-au creat conditii artificiale si ca atare proiectul este declarant neeligibil.EG2-nu s-a bifat deoarece proiectul a fost 
declarat neeligibil in urma vizitei pe teren, conform precizarilor din raportul asupra vizitei pe teren E4.1 si ca atare nu s-a mai intocmit matricea de verificare a viabilitatii 
economico-financiare a proiectului. S-au solicitat informatii suplimentare in data de 08.08.2013S-a primit raspuns la informatiile suplimentare in data de 15.01.2013EG6- s
bifat NU deoarece in cadrul vizitei pe teren s-a constatat ca imobilul din str. Nicolae Balcescu, nr. 73,in suprafata de 2083 mp, impreuna cu locuinta aflata pe acesta, din 
paianta, acoperita cu tabla, avand o suprafata construita la sol de 108mp a fost dat in comodat si INTREPRINDERII INDIVIDUALE ANDREI ELENA care are un proiect 
depus in aceeasi sesiune in cadrul aceleeasi masuri M312. In aceste conditii consideram ca s-au creat conditii artificiale si ca atare proiectul este declarant neeligibil.EG2-
nu s-a bifat deoarece proiectul a fost declarat neeligibil in urma vizitei pe teren, conform precizarilor din raportul asupra vizitei pe teren E4.1 si ca atare nu s-a mai intocmit 
matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului Nu s-a completat deoarece proiectul este neeligibil. Nu s-a completat deoarece proiectul este neeligibil 
Nu s-a completat deoarece proiectul este neeligibil. Nu s-a completat deoarece proiectul este neeligibil Nu s-a completat deoarece proiectul este neeligibil. Nu s-a completat 
deoarece proiectul este neeligibil Nu s-a completat deoarece proiectul este neeligibil. Nu s-a completat deoarece proiectul este neeligibil In cadrul vizitei pe teren s-a 
constatat ca imobilul din str. Nicolae Balcescu, nr. 73,in suprafata de 2083 mp, impreuna cu locuinta aflata pe acesta, din paianta, acoperita cu tabla, avand o suprafata 
construita la sol de 108mp a fost dat in comodat si INTREPRINDERII INDIVIDUALE ANDREI ELENA care are un proiect depus in aceeasi sesiune in cadrul aceleeasi 
masuri M312. In aceste conditii consideram ca s-au creat conditii artificiale si ca atare proiectul este declarant neeligibil. In cadrul vizitei pe teren s-a constatat ca imobilul 
din str. Nicolae Balcescu, nr. 73,in suprafata de 2083 mp, impreuna cu locuinta aflata pe acesta, din paianta, acoperita cu tabla, avand o suprafata construita la sol de 
108mp a fost dat in comodat si INTREPRINDERII INDIVIDUALE ANDREI ELENA care are un proiect depus in aceeasi sesiune in cadrul aceleeasi masuri M312. In aceste 
conditii consideram ca s-au creat conditii artificiale si ca atare proiectul este declarant neeligibil. in cadrul vizitei pe teren s-a constatat ca imobilul din str. Nicolae Balcescu, 
nr. 73,in suprafata de 2083 mp, impreuna cu locuinta aflata pe acesta, din paianta, acoperita cu tabla, avand o suprafata construita la sol de 108mp a fost dat in comodat si 
INTREPRINDERII INDIVIDUALE ANDREI ELENA care are un proiect depus in aceeasi sesiune in cadrul aceleeasi masuri M312. In aceste conditii consideram ca s-au 
creat conditii artificiale si ca atare proiectul este declarant neeligibil. In cadrul vizitei pe teren s-a constatat ca imobilul din str. Nicolae Balcescu, nr. 73,in suprafata de 2083 
mp, impreuna cu locuinta aflata pe acesta, din paianta, acoperita cu tabla, avand o suprafata construita la sol de 108mp a fost dat in comodat si INTREPRINDERII 
INDIVIDUALE ANDREI ELENA care are un proiect depus in aceeasi sesiune in cadrul aceleeasi masuri M312. In aceste conditii consideram ca s-au creat conditii artificiale 
si ca atare proiectul este declarant neeligibil.
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549 312 M 01 12 3 12 00001 2012 9 18

ACHIZITIE UTILAJE PRESTARI 
ACTIVITATI AUXILIARE 
PENTRU PRODUCTIA 

VEGETALA

ANDREI M.A. 
ELENA 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

CALARASI
Comuna/Oras DOR 
MARUNT Sat DOR 

MARUNT
- - - - - - - - - - 158.594 0 111.016 0 47.578 81.703.463

Imobilul situat in Com. Dor Marunt, str. N.Balcesu nr.73 detinut de sotii Stamate a fost dat in folosinta gratuita integral si pentru aceeasi perioada catre Andrei M.A.Elena I.I. 
si catre Stamate C.F. Mihai I.I.Atat Andrei M.A.Elena I.I. cat si Stamate C.F. Mihai I.I. au depuse cereri de finantare in cadrul acestei sesiuni (F312M011231200001, 
respectiv F312M011231200002). Imobilul situat in Com. Dor Marunt, str. N.Balcesu nr.73 detinut de sotii Stamate a fost dat in folosinta gratuita integral si pentru aceeasi 
perioada catre Andrei M.A.Elena I.I. si catre Stamate C.F. Mihai I.I.Atat Andrei M.A.Elena I.I. cat si Stamate C.F. Mihai I.I. au depuse cereri de finantare in cadrul acestei 
sesiuni (F312M011231200001, respectiv F312M011231200002). Proiectul fiind neeligibil nu s-a mai calculat matricea de viabilitate . Proiectul fiind neeligibil nu s-a mai 
calculat matricea de viabilitate Proiectul este neeligibil, nu a mai fost verificat bugetul. Proiectul fiind neeligibil nu a mai fost verificat bugetul . Proiectul este neeligibil, motiv 
pentru care nu s-a mai completat planul finaciar . Proiectul fiind neeligibil nu s-a mai completat planul financiar. Imobilul situat in Com. Dor Marunt, str. N.Balcesu nr.73 
detinut de sotii Stamate a fost dat in folosinta gratuita integral si pentru aceeasi perioada catre Andrei M.A.Elena I.I. si catre Stamate C.F. Mihai I.I.Atat Andrei M.A.Elena 
I.I. cat si Stamate C.F. Mihai I.I. au depuse cereri de finantare in cadrul acestei sesiuni (F312M011231200001, respectiv F312M011231200002). Imobilul situat in Com. Do
Marunt, str. N.Balcesu nr.73 detinut de sotii Stamate a fost dat in folosinta gratuita integral si pentru aceeasi perioada catre Andrei M.A.Elena I.I. si catre Stamate C.F. 
Mihai I.I.Atat Andrei M.A.Elena I.I. cat si Stamate C.F. Mihai I.I. au depuse cereri de finantare in cadrul acestei sesiuni (F312M011231200001, respectiv 
F312M011231200002 Nu este indeplinit criteriul EG6.Imobilul situat in Com. Dor Marunt, str. N.Balcesu nr.73 detinut de sotii Stamate a fost dat in folosinta gratuita integral 
si pentru aceeasi perioada catre Andrei M.A.Elena I.I. si catre Stamate C.F. Mihai I.I.Atat Andrei M.A.Elena I.I. cat si Stamate C.F. Mihai I.I. au depuse cereri de finantare 
in cadrul acestei sesiuni (F312M011231200001, respectiv F312M011231200002). Nu este indeplinit criteriul EG6.Imobilul situat in Com. Dor Marunt, str. N.Balcesu nr.73 
detinut de sotii Stamate a fost dat in folosinta gratuita integral si pentru aceeasi perioada catre Andrei M.A.Elena I.I. si catre Stamate C.F. Mihai I.I.Atat Andrei M.A.Elena 
I.I. cat si Stamate C.F. Mihai I.I. au depuse cereri de finantare in cadrul acestei sesiuni (F312M011231200001, respectiv F312M011231200002).
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INFIINTARE UNITATE 

PRODUCTIE MOBILIER 
TRADITIONAL

SC MOBILIER 
TRADITIONAL 

MESTESUGARII 
SRL

CALARASI
Comuna/Oras 
SPANTOV Sat 

STANCEA
- - - - - - - - - - 204.406 0 173.745 0 30.661 81.877.208

Reverificare in baza Instructiunilor nr.220 si 221 aprobate prin OMADR nr.29/25.02.2013Prin accesarea serviciului online RECOM s-au constatat urmatoarele :Societatea 
comerciala MOBILIER TRADITIONAL MESTESUGARII SRL vizeaza in cadrul proiectului fabricarea de mobilier traditioanal si a altor obiecte din fibre vegetale avand 
codurile CAEN • 3109 – (conform CAEN Rev.2) = Fabricarea de mobila� Fabricarea de canapele, canapele extensibile si fotolii� Fabricarea de scaune si banci pentru 
gradina� Fabricarea de mobilier pentru dormitoare, sufragerii si gradini� Fabricarea de carcase pentru masini de cusut, televizoare� Finisarea scaunelor si bancilor, cum ar 
fi tapitarea� Finisarea mobilierului cum ar fi vopsirea, lacuirea si tapitarea• 1629 – (conform CAEN Rev.2) = Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din 
pluta, paie si alte materiale vegetale impletite� Fabricarea diverselor produse din lemn� Prelucrarea plutei naturale, fabricarea plutei aglomerate� Fabricarea articolelor din 
pluta naturala sau aglomerata� Fabricarea de impletituri si produse din materiale impletite� Fabricarea cosurilor si a impletiturilor din rachita� Busteni si pelete pentru foc� 
Fabricare rame, piese, manere din lemnIn cadrul SC MOBILIER TRADITIONAL MESTESUGARII SRL doamna Checiu Mioara este asociat unic (cota de participare la 
beneficii si pierderi - 100%). Doamna Checiu Mioara este deasemenea asociat impreuna cu dl. Checiu Nicusor in SC GENERAL TRADING MARA SRL detinand 50% din 
capitalul social (cota de participare la beneficii si pierderi - 50%). Aceasta societate are cod CAEN principal 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu 
vanzare predominanta de produse nealimentare. Are autorizate 2 puncte de lucru in localitatile Oltenita si Chirnogi pentru acelasi cod CAEN – 4719 .• 4719 - (conform 
CAEN Rev.2) = Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare� Comert cu amanuntul a unei largi palete de bunuri 
in care produsele alimentare, bauturile sau produsele din tutun nu sunt preponderente� Activitati ale magazinelor universale care comercializeaza in general produse ca : 
imbracaminte, mobila, produse electrocasnice, articole de fierarie, cosmetice, bijuterii, jucarii, articole sportive, etc.Avand in vedere ca : • d-na. Checiu Mioara detine 
majoritate absoluta in SC MOBILIER TRADITIONAL MESTESUGARII SRL • d-na. Checiu Mioara este actionar majoritar in SC GENERAL TRADING MARA SRL• Cele 2 
societati mentionate anterior isi desfasoara activitatea pe piete adiacente (fabricarea de mobila si alte obiecte din fibre vegetale impletite – CAEN 3109, 1629), respectiv 
vanzarea de mobila si alte produse nealimentare – CAEN 4719)• S-a concluzionat ca cele 2 microintreprinderi sunt legate, fapt ce nu concorda cu Anexa nr. 4.1 – 
Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor (care prevede ca microintreprinderea SC MOBILIER TRADITIONAL MESTESUGARII SRL este autonoma). 
Acest aspect a condus la decizia de declarare a neeligibilitatii solicitantului . Un alt aspect semnalat in evaluarea cererii de finantare este acela ca dl. Caus Cristian 
(reprezentant legal al proiectului si administrator la SC MOBILIER TRADITIONAL MESTESUGARII SRL) este asociat unic si administrator in SC MC GLOBAL SRL, 
societate care are cod CAEN principal (conform CAEN Rev. 2) :� 4759 – Comert cu amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a. in 
magazine specializateSC MC GLOBAL SRL are autorizate doua puncte de lucru la care desfasoara urmatoarele activitati :� 4759 – (conform CAEN Rev.2) - Comert cu 
amanuntul al mobilei, al articolelor de iluminat si al articolelor de uz casnic n.c.a. in magazine specializate� 3109 – (conform CAEN Rev.2) - Fabricarea de mobila, cod 
CAEN vizat si de proiectul aflat in evaluare� 1610, 3101, 3102 – coduri CAEN care prevad activitati tot in domeniul producerii de mobilierAvand in vedere ca SC 
MOBILIER TRADITIONAL MESTESUGARII SRL si SC MC GLOBAL SRL au acelasi administrator, au activitati autorizate identice sau complementare si isi desfasoara 
activitatea pe aceeasi piata sau pe piete adiacente si au incheiat antecontract de vanzare-cumparare de mobilier (anexat la proiect) s-a concluzionat ca s-au creat premize 
pentru obtinerea de fonduri nerambursabile in vederea sprijinirii activitatii ambelor societati .Au fost anexate extrase din RECOM pentru :-SC MOBILIER TRADITIONAL 
MESTESUGARII SRL-SC GENERAL TRADING MARA SRL-SC MC GLOBAL SRL Reverificare in baza Instructiunilor nr.220 si 221 aprobate prin OMADR 
nr.29/25.02.2013Prin accesarea serviciului online RECOM s-au constatat urmatoarele :Societatea comerciala MOBILIER TRADITIONAL MESTESUGARII SRL vizeaza in 
cadrul proiectului fabricarea de mobilier traditioanal si a altor obiecte din fibre vegetale avand codurile CAEN • 3109 – (conform CAEN Rev.2) = Fabricarea de mobila� 
Fabricarea de canapele, canapele extensibile si fotolii� Fabricarea de scaune si banci pentru gradina� Fabricarea de mobilier pentru dormitoare, sufragerii si gradini� 
Fabricarea de carcase pentru masini de cusut, televizoare� Finisarea scaunelor si bancilor, cum ar fi tapitarea� Finisarea mobilierului cum ar fi vopsirea, lacuirea si 
tapitarea• 1629 – (conform CAEN Rev.2) = Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si alte materiale vegetale impletite� Fabricarea diverselor 
produse din lemn� Prelucrarea plutei naturale, fabricarea plutei aglomerate� Fabricarea articolelor din pluta naturala sau aglomerata� Fabricarea de impletituri si produse 
din materiale impletite� Fabricarea cosurilor si a impletiturilor din rachita� Busteni si pelete pentru foc� Fabricare rame, piese, manere din lemnIn cadrul SC MOBILIER 
TRADITIONAL MESTESUGARII SRL doamna Checiu Mioara este asociat unic (cota de participare la beneficii si pierderi - 100%). Doamna Checiu Mioara este 
deasemenea asociat impreuna cu dl. Checiu Nicusor in SC GENERAL TRADING MARA SRL detinand 50% din capitalul social (cota de participare la beneficii si pierderi - 
50%). Aceasta societate are cod CAEN principal 4719 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare. Are 
autorizate 2 puncte de lucru in localitatile Oltenita si Chirnogi pentru acelasi cod CAEN – 4719 • 4719 - (conform CAEN Rev 2) = Comert cu amanuntul in magazin
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DEZVOLTAREA  SC  
PRESTAGRI  ELAMAR  SRL  
PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE 

PENTRU ACTIVITATI 
AUXILIARE PRODUCTIEI 

VEGETALE

SC PRESTAGRI 
ELAMAR SRL CALARASI

Comuna/Oras 
CIOCANESTI Sat 

CIOCANESTI
- - - - - - - - - - 41.719 0 29.203 0 12.516 81.906.411

Proiect reverificat in baza instructiunilor 220 si 221 conform ordinului 29/25.02.2013. Prin verificarea in serviciul online RECOM al ONRC s-a constatat ca solicitantul este 
actionar 100% atat la SC PRESTAGRI ELAMAR SRL cat la in DRAGAN N. SILVICA LILIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA (conform pint screen-ului din baza de 
date). In aceste conditii solicitantul nu a declarat corect in "Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor" de la doc.11.3 statutul intreprinderii 
autonoma,partenera sau legata si conform instructiunii de mai sus proiectul devine neeligibil. De asemenea DRAGAN N. SILVICA LILIANA INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA se regaseste in baza de date cu un proiect in derulare pe masura M112 (C 112011131200010/01.06.2012) cu cod CAEN 0111-Cultivarea cerealelor 
(exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase, cod complementar cu codul CAEN 0161-Activitati auxiliare pentru productia 
vegetala, pentru care se solicita finantare prin prezentul proiect. Facem mentiunea ca prin proiectul pe masura M112 beneficiarul DRAGAN N. SILVICA LILIANA 
INTREPRINDERE INDIVIDUALA achizitioneaza un combinator si o masina de erbicidat iar prin proiectul pe masura M312 solicitantul SC PRESTAGRI ELAMAR SRL in 
care DRAGAN SILVICA LILIANA este actionar 100% doreste sa achizitioneze un tractor si un plug. Din cele de mai sus rezulta ca investitiile propuse sunt complementare. 
Proiect reverificat in baza instructiunilor 220 si 221 conform Ordinului Ministrului MADR nr.29/25.02.2013. Prin verificarea in serviciul online RECOM al ONRC s-a constatat 
ca solicitantul este actionar 100% atat la SC PRESTAGRI ELAMAR SRL cat la in DRAGAN N. SILVICA LILIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA (conform pint screen-
ului din RECOM). In aceste conditii solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii( autonoma,partenera sau legata )in doc.11.3 "Declaratia privind incadrarea in 
categoria microintreprinderilor" . Din verificarile in baza de date FEADR , a rezultat faptul ca DRAGAN N. SILVICA LILIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA se regaseste 
in baza de date cu un proiect in derulare pe masura M112 (C 112011131200010/01.06.2012) cu cod CAEN 0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor 
leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase, cod complementar cu codul CAEN 0161-Activitati auxiliare pentru productia vegetala, pentru care se 
solicita finantare prin prezentul proiect. S-au atast print-screenurile din baza de date FEADR si Recom. In urma verificarii s-a bifat cu Nu la pct.1.1.iar proiectul devine 
neeligibil. S-au solicitat informatii suplimentare in data de 21.01.2013S-a primit raspuns la informatiile suplimentare in data de 28.01.2013Proiect reverificat in baza 
instructiunilor 220 si 221 conform Ordinului Ministrului MADR nr.29/25.02.2013. S-a bifat cu Nu la EG2 deoarece proiectul este neeligibil . S-au solicitat informatii 
suplimentare in data de 21.01.2013 S-a primit raspuns la informatiile suplimentare in data de 28.01.2013 . Proiect reverificat in baza instructiunilor 220 si 221 conform 
Ordinului Ministrului MADR nr.29/25.02.2013. S-a bifat cu Nu la EG2 deoarece proiectul este neeligibil . Proiect reverificat in baza instructiunilor 220 si 221 conform 
Ordinului Ministrului MADR nr.29/25.02.2013.S-a bifat cu Nu la EG2 deoarece proiectul este neeligibil . Proiect reverificat in baza instructiunilor 220 si 221 conform 
Ordinului Ministrului MADR nr.29/25.02.2013.S-a bifat cu Nu la EG2 deoarece proiectul este neeligibil . Proiect reverificat in baza instructiunilor 220 si 221 conform 
Ordinului Ministrului MADR nr.29/25.02.2013. Proiect reverificat in baza instructiunilor 220 si 221 conform Ordinului Ministrului MADR nr.29/25.02.2013. Proiect reverificat 
in baza instructiunilor 220 si 221 conform Ordinului Ministrului MADR nr.29/25.02.2013. Proiect reverificat in baza instructiunilor 220 si 221 conform Ordinului Ministrului 
MADR nr.29/25.02.2013. Proiect reverificat in baza instructiunilor 220 si 221 conform Ordinului Ministrului MADR nr.29/25.02.2013.In urma reverificarii s-a bifat cu Nu la 
pct.5.1,5.1.1. 5,2;5,3 si 5,4 deoarece proiectul a fost declarat neeligibil. Proiect reverificat in baza instructiunilor 220 si 221 conform Ordinului Ministrului MADR 
nr.29/25.02.2013. In urma reverificarii s-a bifat cu Nu la pct.5.1,5.1.1. 5,2;5,3 si 5,4 deoarece proiectul a fost declarat neeligibil. Proiect reverificat in baza instructiunilor 220 
si 221 conform ordinului 29/25.02.2013. Prin verificarea in serviciul online RECOM al ONRC s-a constatat ca solicitantul este actionar 100% atat la SC PRESTAGRI 
ELAMAR SRL cat la in DRAGAN N. SILVICA LILIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA (conform pint screen-ului din baza de date). In aceste conditii solicitantul nu a 
declarat corect in "Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor" de la doc.11.3 statutul intreprinderii autonoma,partenera sau legata si conform instructiunii 
de mai sus proiectul devine neeligibil. De asemenea DRAGAN N. SILVICA LILIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA se regaseste in baza de date cu un proiect in 
derulare pe masura M112 (C 112011131200010/01.06.2012) cu cod CAEN 0111-Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de 
seminte oleaginoase, cod complementar cu codul CAEN 0161-Activitati auxiliare pentru productia vegetala, pentru care se solicita finantare prin prezentul proiect. Facem 
mentiunea ca prin proiectul pe masura M112 beneficiarul DRAGAN N. SILVICA LILIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA achizitioneaza un combinator si o masina de 
erbicidat iar prin proiectul pe masura M312 solicitantul SC PRESTAGRI ELAMAR SRL in care DRAGAN SILVICA LILIANA este actionar 100% doreste sa achizitioneze un 
tractor si un plug. Din cele de mai sus rezulta ca investitiile propuse sunt complementare. Totodata cele cele doua societati au acelasi sediu si aceleasi utilitati, precum si 
acelasi reprezentant legal si consultant(VARBAN NICOLETA ANDREEA PFA). Proiect reverificat in baza instructiunilor 220 si 221 conform Ordinului Ministrului MADR 
nr.29/25.02.2013. Sediul social si amplasamentul celor doua proiecte , reprezentantul legal , consultantul, este acelasi pentru ambele proiecte.In urma acestei analize exista 
suspiciuni privind crearea de conditii artificiale pentru obtinerea de plati si avantaje care contravin masurii Astfel s-au extins verificarile si la Dragan Silvica Liliana I I care
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552 312 C 01 12 3 12 00026 2012 9 28 FABRICA DE STRUCTURI 
METALICE PREFABRICATE

S.C. PROIECT 
CRIS POWER 

S.R.L.
CALARASI

Comuna/Oras 
BELCIUGATELE Sat 

BELCIUGATELE
- - - - - - - - - - 233.338 8.211 198.337 0 35.001 82.104.748

In urma verificarii in RECOM si a precizarilor din declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, s-a constatat ca SC PROIECT CRIS 
POWER SRL si SC CRYS POWER CONSTRUCT SRL sunt firme legate. Verificarea s-a efectuat in conformitate cu prevederile Manualului de procedura pentru evaluarea 
si selectarea cererilor de finantare pentru proiectele de investitii si anume: " Verificarea precizarilor din Declaratie (societate autonoma, partenera sau legata) se va face prin 
verificarile solicitantului si actionarilor/asociatilor acestuia prin serviciul online RECOM al Oficiului 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." Din analiza certificatelor constatatoare extrase din Baza de date ONRC pentru cele doua societati mentionate anterior, rezulta 
urmatoarele :1. TACHE CRISTINA este asociat unic cu 100% - cota de participare la beneficii si pierderi in SC PROIECT CRIS POWER SRL cu cod CAEN principal 2433 
- Productia de profile obtinute la rece si cod CAEN secundare pentru care solicita finantare 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor 
metalice, cu sediul in sat Buzescu, com. Buzescu, str. Mihail Obrenovici, nr.4, camera 1, jud. Teleorman, asa cum reiese di certificatul constatator.. 2. TACHE CRISTINA 
este asociat cu 91% - cota de participre la beneficii si pierderi in SC CRYS POWER CONSTRUCT SERV SRL care are ca obiect principal de activitate - Lucrari de 
constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale cod CAEN 4120, activitate autorizata conform art.15 din Legea 359/2004 la sediul social din Oras Pantelimon, str. Sina
nr.36C, camera 1, jud. Ilfov, conform declaratiei tip model 2 nr.522395/31.05.2012. Conform legii 346/2004 se considera ca cele doua intreprinderi sunt legate, actionand 
pe aceeasi piata sau pe piete adiacente, conform art.4: (1) Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintreurmătoarele raporturi:a) o întreprindere 
detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau aleasociatilor celeilalte întreprinderi;b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea 
membrilorconsiliului de administratie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influentă dominantă asupra 
celeilalteîntreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al uneiclauze din statutul acesteia; (4) Întreprinderile între care există oricare dintre 
raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actionează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate 
întreprinderi legate, dacă îsi desfăsoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piată relevantă ori pe piete adiacente.(5) O piată adiacentă, în sensul prezentei legi, 
este acea piată a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piata în cauză. In consecinta proiectul este neeligibil declaratia privind incadrarea in 
categoria de intreprindere AUTONOMA atasata cererii de finantare depusa de SC PROIECT CRIS POWER SRL, fiind nereala. Nu s-au mai cerut informatii suplimentare. 
Mentionez de asemenea ca Declaratia nu a fost completata la cap.I, pct.III cu numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri neta si active totale. Nu se intocmeste 
bugetul indicativ, planul financiar si matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare. S-a bifat cu NU la pct. 1.1. –Care este statutul solicitantului si pct.1.2 deoarece 
solicitantul nu a respectat pct.3 si 8 din Declaratia F si nu a declarat corect statutul intreprinderii, in conditiile in care avea obligatia completarii acestei declaratii cu 
respectarea prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Au fost atasate certificatele constatatoare extrase din Baza de date ONRC. In urma 
verificarii in RECOM si a precizarilor din declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, s-a constatat ca SC PROIECT CRIS POWER 
SRL si SC CRYS POWER CONSTRUCT SRL sunt firme legate. Verificarea s-a efectuat in conformitate cu prevederile Manualului de procedura pentru evaluarea si 
selectarea cererilor de finantare pentru proiectele de investitii si anume: " Verificarea precizarilor din Declaratie (societate autonoma, partenera sau legata) se va face prin 
verificarile solicitantului si actionarilor/asociatilor acestuia prin serviciul online RECOM al Oficiului 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." Din analiza certificatelor constatatoare extrase din Baza de date ONRC pentru cele doua societati mentionate anterior, rezulta 
urmatoarele :1. TACHE CRISTINA este asociat unic cu 100% - cota de participare la beneficii si pierderi in SC PROIECT CRIS POWER SRL cu cod CAEN principal 2433 
- Productia de profile obtinute la rece si cod CAEN secundare pentru care solicita finantare 2511 - Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor 
metalice, cu sediul in sat Buzescu, com. Buzescu, str. Mihail Obrenovici, nr.4, camera 1, jud. Teleorman, asa cum reiese di certificatul constatator.. 2. TACHE CRISTINA 
este asociat cu 91% - cota de participre la beneficii si pierderi in SC CRYS POWER CONSTRUCT SERV SRL care are ca obiect principal de activitate - Lucrari de 
constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale cod CAEN 4120, activitate autorizata conform art.15 din Legea 359/2004 la sediul social din Oras Pantelimon, str. Sina
nr.36C, camera 1, jud. Ilfov, conform declaratiei tip model 2 nr.522395/31.05.2012. Conform legii 346/2004 se considera ca cele doua intreprinderi sunt legate, actionand 
pe aceeasi piata sau pe piete adiacente, conform art.4: (1) Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintreurmătoarele raporturi:a) o întreprindere 
detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau aleasociatilor celeilalte întreprinderi;b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea 
membrilorconsiliului de administratie de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influentă dominantă asup
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ACHIZITII UTILAJE PENTRU 
PRESTARI SERVICII DE 

CATRE SC PRESTCOMYLI 
SRL IN COMUNA VALCELELE, 

JUDETUL CALARASI 

SC 
PRESTCOMYLI 

SRL
CALARASI

Comuna/Oras 
VALCELELE Sat 

VALCELELE
- - - - - - - - - - 257.400 9.000 180.180 0 77.220 82.284.928

EG2 - s-a bifat NU deoarece nu a putut fi verificata viabilitatea investitiei. Solicitantul isi propune achizitionarea unui tractor si a unui cultivator, deci va putea executa numai 
lucrarea de prasit. In precontractul pentru prestari servicii sunt prevazute lucrarile de arat si prasit pe 1000 ha, desi nu se propune si achizitia unui plug iar din situatia 
mijloacelor fixe nu rezulta ca solicitantul detine un astfel de utilaj. In Anexa B1 - prognoza veniturilor (revizuita conform solicitarii de informatii suplimentare) este prevazuta 
pe langa lucrarea de prasit si cea de arat si pe o suprafata mult mai mare decat cea prevazuta in precontract (2000ha arat si 2000ha prasit). Aceste necorelari de date 
implica erori in calculul indicatorilor finaciari, respectiv in matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare .EG6 - s-a bifat NU deoarece sediul social din com. 
Valcelele str. Florenta Albu nr. 702. este la aceeasi adresa cu alti solicitanti de fonduri nerambursabile (SC DECON ADIA SRL care are depusa cerere de finantare pe M312 
in aceeasi sesiune -F312C011231200016 si PFA Iliuta Claudiu Florian care are depusa cerere de finatare pe M112 in anul 2012 F1120011231200053. Suprafata de 779mp 
teren detinuta in comodat nu este delimitata de restul proprietatii. EG2 - s-a bifat NU deoarece nu a putut fi verificata viabilitatea investitiei. Solicitantul isi propune 
achizitionarea unui tractor si a unui cultivator, deci va putea executa numai lucrarea de prasit. In precontractul pentru prestari servicii sunt prevazute lucrarile de arat si pra
pe 1000 ha, desi nu se propune si achizitia unui plug iar din situatia mijloacelor fixe nu rezulta ca solicitantul detine un astfel de utilaj. In Anexa B1 - prognoza veniturilor 
(revizuita conform solicitarii de informatii suplimentare) este prevazuta pe langa lucrarea de prasit si cea de arat si pe o suprafata mult mai mare decat cea prevazuta in 
precontract (2000ha arat si 2000ha prasit). Aceste necorelari de date implica erori in calculul indicatorilor finaciari, respectiv in matricea de verificare a viabilitatii economico-
financiare .EG6 - s-a bifat NU deoarece sediul social din com. Valcelele str. Florenta Albu nr. 702. este la aceeasi adresa cu alti solicitanti de fonduri nerambursabile (SC 
DECON ADIA SRL care are depusa cerere de finantare pe M312 in aceeasi sesiune -F312C011231200016 si PFA Iliuta Claudiu Florian care are depusa cerere de finatare 
pe M112 in anul 2012 F1120011231200053. Suprafata de 779mp teren detinuta in comodat nu este delimitata de restul proprietatii. Nu s-a bifat deoarece datorita erorilor 
intocmire a sectiunii economice nu a fost posibil sa se verifice viabilitatea economico-finaciara . Nu s-a bifat deoarece datorita erorilor de intocmire a sectiunii economice nu 
a fost posibil sa se verifice viabilitatea economico-finaciara . In raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare a fost prezentat bugetul refacut .La Cap. 3 din prezenta fisa 
nu s-a mai bifat deoarece proiectul este neeligibil conform precizarilor de la Cap.2 . In raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare a fost prezentat bugetul refacut .La 
Cap. 3 din prezenta fisa nu s-a mai bifat deoarece proiectul este neeligibil conform precizarilor de la Cap.2 . La Cap. 4 din prezenta fisa nu s-a mai bifat deoarece proiectul 
este neeligibil conform precizarilor de la Cap.2 . La Cap. 4 din prezenta fisa nu s-a mai bifat deoarece proiectul este neeligibil conform precizarilor de la Cap.2 . La Cap. 5 
din prezenta fisa nu s-a mai bifat deoarece proiectul este neeligibil conform precizarilor de la Cap.2 . La Cap. 5 din prezenta fisa nu s-a mai bifat deoarece proiectul este 
neeligibil conform precizarilor de la Cap.2 . - Sediul social se afla in com. Valcelele str. Florenta Albu nr. 702. Trebuie mentionat ca la aceeasi adresa (str. Florenta Albu nr. 
702) isi mai au sediul social si SC DECON ADIA SRL care are depusa cerere de finantare pe M312 in aceeasi sesiune (F312C011231200016) si PFA Iliuta Claudiu Florian 
care are depusa cerere de finatare pe M112 in anul 2012 (F1120011231200053).- Contractul de comodat este intocmit cu dl. Iliuta Vasile care a mai fost reprezentant legal 
si asociat in alte societati cu proiecte ce au beneficiat de finantare nerambursabula .- Contractul de comodat este intocmit cu dl. Iliuta Vasile care este sotul d-nei. Iliuta 
Mihaela - asociat unic si reprezentant legal in cadrul prezentului proiect .- Contractul de prestari servicii este incheiat cu SC ILDU SRL societate in care sotul solicitantei 
este asociat . - Sediul social se afla in com. Valcelele str. Florenta Albu nr. 702. Trebuie mentionat ca la aceeasi adresa (str. Florenta Albu nr. 702) isi mai au sediul social 
SC DECON ADIA SRL care are depusa cerere de finantare pe M312 in aceeasi sesiune (F312C011231200016) si PFA Iliuta Claudiu Florian care are depusa cerere de 
finatare pe M112 in anul 2012 (F1120011231200053).- Contractul de comodat este intocmit cu dl. Iliuta Vasile care a mai fost reprezentant legal si asociat in alte societati 
cu proiecte ce au beneficiat de finantare nerambursabula .- Contractul de comodat este intocmit cu dl. Iliuta Vasile care este sotul d-nei. Iliuta Mihaela - asociat unic si 
reprezentant legal in cadrul prezentului proiect .- Contractul de prestari servicii este incheiat cu SC ILDU SRL societate in care sotul solicitantei este asociat . EG2 - s-a bif
NU deoarece nu a putut fi verificata viabilitatea investitiei. Solicitantul isi propune achizitionarea unui tractor si a unui cultivator, deci va putea executa numai lucrarea de 
prasit. In precontractul pentru prestari servicii sunt prevazute lucrarile de arat si prasit pe 1000 ha, desi nu se propune si achizitia unui plug iar din situatia mijloacelor fixe nu 
rezulta ca solicitantul detine un astfel de utilaj. In Anexa B1 - prognoza veniturilor (revizuita conform solicitarii de informatii suplimentare) este prevazuta pe langa lucrarea 
prasit si cea de arat si pe o suprafata mult mai mare decat cea prevazuta in precontract (2000ha arat si 2000ha prasit). Aceste necorelari de date implica erori in calculul 
indicatorilor finaciari, respectiv in matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare .EG6 - s-a bifat NU deoarece sediul social din com. Valcelele str. Florenta Albu nr. 
702. este la aceeasi adresa cu alti solicitanti de fonduri nerambursabile (SC DECON ADIA SRL care are depusa cerere de finantare pe M312 in aceeasi sesiune -
F312C011231200016 si PFA Iliuta Claudiu Florian care are depusa cerere de finatare pe M112 in anul 2012 F1120011231200053. Suprafata de 779mp teren detinuta in 
comodat nu este delimitata de restul proprietatii EG2 - s-a bifat NU deoarece nu a putut fi verificata viabilitatea investitiei Solicitantul isi propune achizitionarea unui tract
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554 312 C 01 12 3 12 00025 2012 9 28 FABRICA DE PROFILE 
GALVANIZATE

S.C. GALVAN 
PROFIL S.R.L. CALARASI

Comuna/Oras 
BELCIUGATELE Sat 

BELCIUGATELE
- - - - - - - - - - 234.221 5.571 199.088 0 35.133 82.484.016

In urma verificarii in RECOM si a precizarilor din declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, s-a constatat ca SC GALVAN 
PROFIL SRL si SC MORENO DEVELOPMENT SRL sunt firme legate. Verificarea s-a efectuat in conformitate cu prevederile Manualului de procedura pentru evaluarea si 
selectarea cererilor de finantare pentru proiectele de investitii si anume: " Verificarea precizarilor din Declaratie (societate autonoma, partenera sau legata) se va face prin 
verificarile solicitantului si actionarilor/asociatilor acestuia prin serviciul online RECOM al Oficiului 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." Din analiza certificatelor constatatoare extrase din Baza de date ONRC pentru cele doua societati mentionate anterior, rezulta 
urmatoarele : 1. TACHE MIHAITA CARMEN este asociat unic cu 100% - cota de participare la beneficii si pierderi in SC GALVAN PROFIL SRL cu cod CAEN principal 
pentru care solicita finantare -2433 - Productia de profile obtinute la rece, cu sediul social in comuna Belciugatele, Intrarea Parvulescu Constantin, nr.67, camera 1, jud. 
Calarasi asa cum reiese din certificatul constatator. 2. TACHE MIHAITA CARMEN este asociat cu 91% - cota de participare la beneficii si pierderi in SC MORENO 
DEVELOPMENT SRL cu cod CAEN principal 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliara care isi desfasoara activitatea autorizata atat la sediul social din sat Mogosoaia, 
com. Mogosoaia, str. Drumul Morii, nr.7B, sc.2, et.3, ap.20, jud. Ilfov, conform declaratiei tip model 2 nr.6462/10.02.2011 cat si la sediul secundar din sat Mogosoaia, com. 
Mogosoaia, str. Drumul Morii, nr.7B, tarlaua 24, parcela 204, numar cadastral 50270, jud. Ilfov, conform declaratiei tip model 2 nr.25342/20.05.2011. Tot la sediul din sat 
Mogosoaia, com. Mogosoaia, str. Drumul Morii, nr.7B, sc.2, et.3, ap.20, jud. Ilfov, societatea desfasoara activitati autorizate conform codurilor CAEN secundare 4613 – 
Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii si 4673 – Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor 
sanitare conform declaratiei tip model 2 nr.6462/10.02.2011. Societatea SC MORENO DEVELOPMENT SRL mai detine si codul CAEN secundar 4120 – Lucrari de 
constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale pentru care desfasoara activitate autorizata la sediul secundar din sat Mogosoaia, com. Mogosoaia, str. Drumul Morii, 
nr.7B, tarlaua 24, parcela 204, numar cadastral 50270, jud. Ilfov, conform declaratiei tip model 2 nr.25342/20.05.2011 si sediul secundar din com. Mogosoaia, tarlaua Z2, 
parcela A65, jud. Ilfov, conform declaratiei tip model 2 nr.541064/07.09.2012. Conform legii 346/2004 se considera ca cele doua intreprinderi sunt legate, actionand pe 
aceeasi piata sau pe piete adiacente, conform art.4: (1) Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintreurmătoarele raporturi:a) o întreprindere detine 
majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau aleasociatilor celeilalte întreprinderi;b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea 
membrilorconsiliului de administratie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influentă dominantă asupra 
celeilalteîntreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al uneiclauze din statutul acesteia; (4) Întreprinderile între care există oricare dintre 
raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actionează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate 
întreprinderi legate, dacă îsi desfăsoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piată relevantă ori pe piete adiacente.(5) O piată adiacentă, în sensul prezentei legi, 
este acea piată a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piata în cauză. In consecinta proiectul este neeligibil declaratia privind incadrarea in 
categoria de intreprindere AUTONOMA atasata cererii de finantare depusa de SC GALVAN PROFIL SRL, fiind nereala. Nu s-au mai cerut informatii suplimentare. 
Mentionez de asemenea ca Declaratia nu a fost completata la cap.I, pct.III cu numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri neta si active totale. Nu se intocmeste 
bugetul indicativ, planul financiar si matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare. S-a bifat cu NU la pct. 1.1. –Care este statutul solicitantului si pct.1.2 deoarece 
solicitantul nu a respectat pct.3 si 8 din Declaratia F si nu a declarat corect statutul intreprinderii, in conditiile in care avea obligatia completarii acestei declaratii cu 
respectarea prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Au fost atasate certificatele constatatoare extrase din Baza de date ONRC. In urma 
verificarii in RECOM si a precizarilor din declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, s-a constatat ca SC GALVAN PROFIL SRL si 
SC MORENO DEVELOPMENT SRL sunt firme legate. Verificarea s-a efectuat in conformitate cu prevederile Manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea 
cererilor de finantare pentru proiectele de investitii si anume: " Verificarea precizarilor din Declaratie (societate autonoma, partenera sau legata) se va face prin verificarile 
solicitantului si actionarilor/asociatilor acestuia prin serviciul online RECOM al Oficiului 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." Din analiza certificatelor constatatoare extrase din Baza de date ONRC pentru cele doua societati mentionate anterior, rezulta urmatoarele : 1. 
TACHE MIHAITA CARMEN este asociat unic cu 100% - cota de participare la beneficii si pierderi in SC GALVAN PROFIL SRL cu cod CAEN principal pentru care solicita 
finantare -2433 - Productia de profile obtinute la rece, cu sediul social in comuna Belciugatele, Intrarea Parvulescu Constantin, nr.67, camera 1, jud. Calarasi asa cum 
reiese din certificatul constatator 2 TACHE MIHAITA CARMEN este asociat cu 91% - cota de participare la beneficii si pierderi in SC MORENO DEVELOPMENT SRL cu
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ACHIZITIE DE UTILAJE 
AGRICOLE  PENTRU  
SERVICII  AUXILIARE  

PRODUCTIEI VEGETALE

PAVEL AURICA CALARASI
Comuna/Oras 

CIOCANESTI Sat 
CIOCANESTI

- - - - - - - - - - 135.239 0 94.667 0 40.572 82.578.683

S-au solicitat informatii suplimentare in data de 10.01.2013S-a primit raspuns la informatiile suplimentare in data de 15.01.2013EG6- s-a bifat NU deoarece in urma studie
in birou si pe teren s-a constatat ca pentru sediul social solicitantul detine in comodat o camera (fara a se preciza exact care camera) din cadrul locuintei situata in partea de 
nord a acesteia. Solicitantul a indicat o incapere care in prezent are destinatia de locuinta.Pentru locul de parcare a utilajelor propuse spre achizitionare solicitantul detine in 
comodat ½ dintr-o constructie anexa, si anume cota de ½ situata in partea de nord a acesteia. Expertii au constatat ca partea de nord a acestei hale are acces la drum dar 
nu este delimitata de cealalta jumatate detinuta de proprietar.Daca jumatatea nordica a halei este data in comodat, rezulta ca proprietarului ii este obstructionat accesul in 
jumatatea ramasa si va avea acces comun la drum cu comodatarul .Rezulta deci ca solicitantul nu detine spatiu adecvat, delimitat si cu acces separat pentru gararea 
utilajelor propuse spre achizitionare in cadrul proiectului .EG2- nu s-a bifat deoarece proiectul a fost declarat neeligibil in urma vizitei pe teren, conform precizarilor din 
raportul asupra vizitei pe teren E4.1 si ca atare nu s-a mai intocmit matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului. EG6- s-a bifat NU deoarece in 
urma studierii in birou si pe teren s-a constatat ca pentru sediul social solicitantul detine in comodat o camera (fara a se preciza exact care camera) din cadrul locuintei 
situata in partea de nord a acesteia. Solicitantul a indicat o incapere care in prezent are destinatia de locuinta.Pentru locul de parcare a utilajelor propuse spre achizitionare 
solicitantul detine in comodat ½ dintr-o constructie anexa, si anume cota de ½ situata in partea de nord a acesteia. Expertii au constatat ca partea de nord a acestei hale are 
acces la drum dar nu este delimitata de cealalta jumatate detinuta de proprietar.Daca jumatatea nordica a halei este data in comodat, rezulta ca proprietarului ii este 
obstructionat accesul in jumatatea ramasa si va avea acces comun la drum cu comodatarul .Rezulta deci ca solicitantul nu detine spatiu adecvat, delimitat si cu acces 
separat pentru gararea utilajelor propuse spre achizitionare in cadrul proiectului .EG2- nu s-a bifat deoarece proiectul a fost declarat neeligibil in urma vizitei pe teren, 
conform precizarilor din raportul asupra vizitei pe teren E4.1 si ca atare nu s-a mai intocmit matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului EG2- nu s
bifat deoarece proiectul a fost declarat neeligibil in urma vizitei pe teren, conform precizarilor din raportul asupra vizitei pe teren E4.1 si ca atare nu s-a mai intocmit matric
de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului. EG2- nu s-a bifat deoarece proiectul a fost declarat neeligibil in urma vizitei pe teren, conform precizarilor din 
raportul asupra vizitei pe teren E4.1 si ca atare nu s-a mai intocmit matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului. Nu s-a completat deoarece 
proiectul este neeligibil. Nu s-a completat deoarece proiectul a fost declarat neeligibil la data vizitei pe teren . Nu s-a completat deoarece proiectul este neeligibil. Nu s-a 
completat deoarece proiectul a fost declarat neeligibil la vizita pe teren. Nu s-a completat deoarece proiectul este neeligibil. Nu s-a completat deoarece proiectul a fost 
declarat neeligibil la data vizitei pe teren . in urma studierii in birou si pe teren s-a constatat ca pentru sediul social solicitantul detine in comodat o camera (fara a se preciza 
exact care camera) din cadrul locuintei situata in partea de nord a acesteia. Solicitantul a indicat o incapere care in prezent are destinatia de locuinta. .Pentru locul de 
parcare a utilajelor propuse spre achizitionare solicitantul detine in comodat ½ dintr-o constructie anexa, si anume cota de ½ situata in partea de nord a acesteia. Expertii au 
constatat ca partea de nord a acestei hale are acces la drum dar nu este delimitata de cealalta jumatate detinuta de proprietar.Daca jumatatea nordica a halei este data in 
comodat, rezulta ca proprietarului ii este obstructionat accesul in jumatatea ramasa si va avea acces comun la drum cu comodatarul .Rezulta deci ca solicitantul nu detine 
spatiu adecvat, delimitat si cu acces separat pentru gararea utilajelor propuse spre achizitionare in cadrul proiectului . In urma studierii in birou si pe teren s-a constatat ca 
pentru sediul social solicitantul detine in comodat o camera (fara a se preciza exact care camera) din cadrul locuintei situata in partea de nord a acesteia. Solicitantul a 
indicat o incapere care in prezent are destinatia de locuinta. .Pentru locul de parcare a utilajelor propuse spre achizitionare solicitantul detine in comodat ½ dintr-o 
constructie anexa, si anume cota de ½ situata in partea de nord a acesteia. Expertii au constatat ca partea de nord a acestei hale are acces la drum dar nu este delimitata 
de cealalta jumatate detinuta de proprietar.Daca jumatatea nordica a halei este data in comodat, rezulta ca proprietarului ii este obstructionat accesul in jumatatea ramasa si 
va avea acces comun la drum cu comodatarul .Rezulta deci ca solicitantul nu detine spatiu adecvat, delimitat si cu acces separat pentru gararea utilajelor propuse spre 
achizitionare in cadrul proiectului . In urma studierii in birou si pe teren s-a constatat ca pentru sediul social solicitantul detine in comodat o camera (fara a se preciza exact 
care camera) din cadrul locuintei situata in partea de nord a acesteia. Solicitantul a indicat o incapere care in prezent are destinatia de locuinta.Pentru locul de parcare a 
utilajelor propuse spre achizitionare solicitantul detine in comodat ½ dintr-o constructie anexa, si anume cota de ½ situata in partea de nord a acesteia. Expertii au constatat 
ca partea de nord a acestei hale are acces la drum dar nu este delimitata de cealalta jumatate detinuta de proprietar.Daca jumatatea nordica a halei este data in comodat, 
rezulta ca proprietarului ii este obstructionat accesul in jumatatea ramasa si va avea acces comun la drum cu comodatarul .Rezulta deci ca solicitantul nu detine spatiu 
adecvat, delimitat si cu acces separat pentru gararea utilajelor propuse spre achizitionare in cadrul proiectului .Astfel s-a considerat ca s-au creat conditii artificiale pentru a 
beneficia de plati. In urma studierii in birou si pe teren s-a constatat ca pentru sediul social solicitantul detine in comodat o camera (fara a se preciza exact care camera) din 
cadrul locuintei situata in partea de nord a acesteia Solicitantul a indicat o incapere care in prezent are destinatia de locuinta Pentru locul de parcare a utilajelor propu
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556 312 M 01 12 3 12 00016 2012 9 28

„ACHIZITIONARE  UTILAJE 
PENTRU PREGATIREA 

TERENULUI”
  

SC DECON ADIA 
SRL CALARASI

Comuna/Oras 
VALCELELE Sat 

VALCELELE
- - - - - - - - - - 200.000 0 140.000 0 60.000 82.718.683

La pct. 1.2 s-a bifat NU deoarece la pct. 2 din Declaratia F solicitantul a declarat in mod eronat ca indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in fisa masurii si ghidul 
solicitantului. Astfel solicitantul doreste sa achizitioneze un tractor si o freza pentru a presta lucrari de pregatire a terenului in conformitate cu codul CAEN 4312. Activitatile 
prevazute in CAEN Rev 2 pentru codul 4312 includ curatarea amplasamentelor, lucrari de mutare a pamantului, executarea drenurilor si canaleleor de scurgere care in 
conformitate cu prevederile ghidului solicitantului si fisei masurii vor fi executate numai cu utilaje specializate. Avand in vedere ca solicitantul isi propune achizitia unui 
agregat (tractor+freza), nicidecum a unui utilaj specializat pentru lucrari de constructii se apreciaza investitia propusa nu este eligibbila in cadrul masurii M312 . La pct. 1.2
a bifat NU deoarece la pct. 2 din Declaratia F solicitantul a declarat in mod eronat ca indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in fisa masurii si ghidul solicitantului. 
Astfel solicitantul doreste sa achizitioneze un tractor si o freza pentru a presta lucrari de pregatire a terenului in conformitate cu codul CAEN 4312. Activitatile prevazute in 
CAEN Rev 2 pentru codul 4312 includ curatarea amplasamentelor, lucrari de mutare a pamantului, executarea drenurilor si canaleleor de scurgere care in conformitate cu 
prevederile ghidului solicitantului si fisei masurii vor fi executate numai cu utilaje specializate. Avand in vedere ca solicitantul isi propune achizitia unui agregat 
(tractor+freza), nicidecum a unui utilaj specializat pentru lucrari de constructii se apreciaza ca investitia propusa nu este eligibila in cadrul masurii M312 . La EG2 - s-a bifat 
NU deoarece solicitantul nu isi propune achizitia unui utilaj specializat pentru efectarea lucrarilor de pregatire a terenului conform prevederilor codului CAEN 4312, ci un 
agregat format din tractor si freza, utilaje care pot fi folosite si separat pentru efectuarea altor categorii de lucrari ce nu fac obiectul proiectului .La EG6 - s-a bifat NU 
deoarece sediul social se afla la aceeasi adresa cu alti solicitanti de fonduri nerambursabile, iar locul de implementare detinut pe baza de contract de comodat apartine unui 
alt beneficiar de fonduri nerambursabile si nu are acces separat la infrastructura . La EG2 - s-a bifat NU deoarece solicitantul nu isi propune achizitia unui utilaj specializat 
pentru efectarea lucrarilor de pregatire a terenului conform prevederilor codului CAEN 4312, ci un agregat format din tractor si freza, utilaje care pot fi folosite si separat 
pentru efectuarea altor categorii de lucrari ce nu fac obiectul proiectului .La EG6 - s-a bifat NU deoarece sediul social se afla la aceeasi adresa cu alti solicitanti de fonduri 
nerambursabile, iar locul de implementare detinut pe baza de contract de comodat apartine unui alt beneficiar de fonduri nerambursabile si nu are acces separat la 
infrastructura . S-a bifat nu deoarece investitiile propuse sunt neeligibile in cadrul masurii pentru codul CAEN 4312 si ca atare nu se mai completeaza matricea pentru 
verificarea viabilitatii . S-a bifat nu deoarece investitiile propuse sunt neeligibile in cadrul masurii pentru codul CAEN 4312 si ca atare nu se mai completeaza matricea 
pentru verificarea viabilitatii Investitiile fiind neeligibile nu se mai verifica bugetul indicativ . Investitiile fiind neeligibile nu se mai verifica bugetul indicativ Investitiile fiind 
neeligibile nu se mai verifica rezonabilitatea preturilor . Investitiile fiind neeligibile nu se mai verifica rezonabilitatea preturilor Investitiile fiind neeligibile nu se mai verifica 
planul financiar . Investitiile fiind neeligibile nu se mai verifica planul financiar . Solicitantul nu a propus achizitionarea unui utilaj specializat pentru efectarea lucrarilor de 
pregatire a terenului conform prevederilor codului CAEN 4312, ci a unui agregat format din tractor si freza, utilaje care pot fi folosite si separat pentru efectuarea altor 
categorii de lucrari ce nu fac obiectul proiectului .Sediul social se afla la aceeasi adresa cu alti solicitanti de fonduri nerambursabile.Locul de implementare detinut pe baza 
de contract de comodat apartine unui alt beneficiar de fonduri nerambursabile si nu are acces separat la infrastructura . Suprafata de teren detinuta in comodat ca loc de 
implementare face parte dintr-un imobil in care isi mai au sediul si alti beneficiari de fonduri europene nerambursabile, avand acces comun la infrastructura rutiera . S-a bifat 
DA deoarece solicitantul nu a propus achizitionarea unui utilaj specializat pentru efectarea lucrarilor de pregatire a terenului conform prevederilor codului CAEN 4312, 
integrand fortat in cadrul proiectului un agregat format din tractor si freza, utilaje care pot fi folosite si separat pentru efectuarea altor categorii de lucrari ce nu fac obiectul 
proiectului .Sediul social se afla la aceeasi adresa cu alti solicitanti de fonduri nerambursabile.Locul de implementare detinut pe baza de contract de comodat apartine unui 
alt beneficiar de fonduri nerambursabile si nu are acces separat la infrastructura . Suprafata de teren detinuta in comodat ca loc de implementare face parte dintr-un imobil 
in care isi mai au sediul si alti beneficiari de fonduri europene nerambursabile, avand acces comun la infrastructura rutiera .Toate aceste elemente mentionate mai sus duc 
la concluzia ca solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) si a obtine un avantaj care contravine obiectivelor masurii. - EG2 - s-a bifat 
NU deoarece solicitantul nu isi propune achizitia unui utilaj specializat pentru efectarea lucrarilor de pregatire a terenului conform prevederilor codului CAEN 4312, ci un 
agregat format din tractor si freza, utilaje care pot fi folosite si separat pentru efectuarea altor categorii de lucrari ce nu fac obiectul proiectului .- EG6 - s-a bifat NU deoarece 
sediul social se afla la aceeasi adresa cu alti solicitanti de fonduri nerambursabile, iar locul de implementare detinut pe baza de contract de comodat apartine unui alt 
beneficiar de fonduri nerambursabile si nu are acces separat la infrastructura . - Proiectul nu indeplineste conditiile pentru a fi declarat eligibil la vizita pe teren. - EG2 - s-a 
bifat NU deoarece solicitantul nu isi propune achizitia unui utilaj specializat pentru efectarea lucrarilor de pregatire a terenului conform prevederilor codului CAEN 4312, ci 
agregat format din tractor si freza, utilaje care pot fi folosite si separat pentru efectuarea altor categorii de lucrari ce nu fac obiectul proiectului .- EG6 - s-a bifat NU deoarece 
sediul social se afla la aceeasi adresa cu alti solicitanti de fonduri nerambursabile iar locul de implementare detinut pe baza de contract de comodat apartine unui

557 312 M 01 12 6 13 00002 2012 9 4
INFIINTARE ATELIER 

MESTESUGARESC PENTRU 
PRODUCEREA DE BIJUTERII

SOFICA 
ALEXANDRA CLUJ

Comuna/Oras 
AGHIRESU Sat 
TICU-COLONIE

- - - - - - - - - - 117.489 0 99.866 0 17.623 82.818.549

La pct.1.1 documentul 11.3 - Solicitanta nu a declarat tipul intreprinderii (autonomă, parteneră sau legată). La EG6 - Beneficiara are drept de folosinta asupra unei parti (o 
camera, bucatarie si baie) din imobilul situat in Com.Aghiresu, Sat Ticu-Colonie, Nr.31, Jud.Cluj, conform Contractului de comodat, cu incheiere de autentificare 
Nr.2067/29.08.2012, cu destinatie de spatiu de locuit. Din acest contract nu rezulta ca spatiul ar fi destinat pentru desfasurarea activitatilor conforme cu codurilor CAEN 
3212, 3213 ce sunt prezentate in proiect. Beneficiara doreste sa achizitioneze utilaje/echipamente, specifice unui atelier mestesugaresc pentru producere de 
bijuterii.Solicitanta nu a prezentat Extras de carte funciară, in care sa fie mentionat Contractul de comodat, cu incheiere de autentificare Nr.2067/29.08.2012, sau Docume
care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru certificarea dreptului de folosinta al cladirii. La pct.3.4-Nu este cazul. La pct.4.4 solicitanta a prezentat 
trei oferte pentru bunuri, deoarece valoare este mai mare de 15000 Euro iar categoria de bunuri nu se regasesc in baza de date. Preţurile pentru bunurile incluse în 
cheltuielile eligibile au fost verificate în devizul pe obiect si in ofertele prezentate. Cei trei ofertanti au legaturi intre ei, avand sediul social comun, activitatile principale ale 
ofertantilor sunt diferite de echipamentele pe care le pun la dispozitia solicitantei iar preturile bunurilor ofertate sunt foarte apropiate. 1.Acelaşi titlu al proiectului identificat la 
două sau mai multe proiecte;NU 2.Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte;DA3.Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două 
sau mai multe proiecte;Da 4.Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte;Nu 5.Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două 
sau mai multe proiecte;Da Au fost identificate urmatoarele elemente privind conditiile artificiale care contravin fisei masurii:SOFICA ALEXANDRA F312M011261300002 
INFIINTARE ATELIER MESTESUGARESC PENTRU PRODUCEREA DE BIJUTERII - Domiciliul reprezentantului legal este identic cu cel al mandatarului Sofica Ana 
Maria, desemnata pentru incheierea contractului de comodat. Consultantul Chirila Radu Marius are calitatea de comodant asupra locului de amplasare al proiectelor de la 
pozitiile 1, 2 si 113 din doc.16. POP CRISTINA-MIHAELA F312M011261300113 TIPAR SI LEGATORIE - Chirila Radu Marius are calitatea de comodant asupra locului de 
amplasare al proiectului. Concluzie:Chirila Radu Marius, consultant al proiectului SOFICA ALEXANDRA, comodant al contractelor de comodat aferente proiectelor de la 
pozitiile 1, 2 si 113 conf.documentului 16. Sofica Ana Maria este mandatar in contractele de comodat aferente proiectelor de la pozitiile 1 si 2.Imobilul din Com.Aghiresu, 
Sat Ticu-Colonie, Nr.31, Jud.Cluj, aferent investiţiilor propuse prin proiectele de la pozitiile 2 si 113 este impartit astfel:SOFICA ALEXANDRA F312M011261300002, 
INFIINTARE ATELIER MESTESUGARESC PENTRU PRODUCEREA DE BIJUTERII, foloseste conform Contractului de comodat cu incheierea de autentificare 
nr.2067/29.08.2012, o camera, bucatarie si baie iar POP CRISTINA-MIHAELA F312M011261300113, TIPAR SI LEGATORIE, foloseste conform Contractului de comodat 
cu incheierea de autentificare nr.2069/29.08.2012, o camera, o camara, un vestibul, o terasa si o pivnita. Imobilul are instalatie de alimentare cu apa la bucatarie si baie. 
Exista o singura intrare in cladire, un hol comun iar instalatia de curent electric alimenteaza intreaga cladire.Cei trei ofertanti ai bunurilor au legaturi intre ei, avand sediul 
social comun, in Sat Afumati, Comuna Afumati, Str.Negropontes, Nr.79 Jud.Ilfov iar activitatile principale ale ofertantilor sunt diferite de echipamentele pe care le pun la 
dispozitia solicitantei, conform verificarilor din RECOM. La pct.1.1 documentul 11.3 - Solicitanta nu a declarat tipul intreprinderii (autonomă, parteneră sau legată). EG6 - 
Beneficiara are dreptul de folosinta asupra unei parti (o camera, bucatarie si baie) din imobilul situat in Com.Aghiresu, Sat Ticu-Colonie, Nr.31, Jud.Cluj, conform 
Contractului de comodat, cu incheiere de autentificare Nr.2067/29.08.2012, cu destinatia de spatiu de locuit. Din acest contract nu rezulta ca spatiul ar fi destinat pentru 
desfasurarea activitatilor conforme cu codurilor CAEN 3212, 3213 ce sunt prezentate in proiect. Solicitanta nu a prezentat Extras de carte funciară, in care sa fie mentionat 
Contractul de comodat, cu incheiere de autentificare Nr.2067/29.08.2012, sau Document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru certificarea 
dreptului de folosinta al cladirii.Au fost identificate urmatoarele elemente privind conditiile artificiale care contravin fisei masurii:SOFICA ALEXANDRA F312M01126130000
INFIINTARE ATELIER MESTESUGARESC PENTRU PRODUCEREA DE BIJUTERII - Domiciliul reprezentantului legal este identic cu cel al mandatarului Sofica Ana 
Maria, desemnata pentru incheierea contractului de comodat. Consultantul Chirila Radu Marius are calitatea de comodant asupra locului de amplasare al proiectelor de la 
pozitiile 1, 2 si 113 din doc.16. POP CRISTINA-MIHAELA F312M011261300113 TIPAR SI LEGATORIE - Chirila Radu Marius are calitatea de comodant asupra locului de 
amplasare al proiectului. Concluzie:Chirila Radu Marius, consultant al proiectului de la pozitia 2, comodant al contractelor de comodat aferente proiectelor de la pozitiile 1, 2 
si 113 conf.documentului 16. Sofica Ana Maria este mandatar in contractele de comodat aferente proiectelor de la pozitiile 1 si 2.Imobilul din Com.Aghiresu, Sat Ticu-
Colonie, Nr.31, Jud.Cluj, aferent investiţiilor propuse prin proiectele de la pozitiile 2 si 113 este impartit astfel:SOFICA ALEXANDRA F312M011261300002, INFIINTARE 
ATELIER MESTESUGARESC PENTRU PRODUCEREA DE BIJUTERII, foloseste conform Contractului de comodat cu incheierea de autentificare nr.2067/29.08.2012, o 
camera, bucatarie si baie iar POP CRISTINA-MIHAELA F312M011261300113, TIPAR SI LEGATORIE, foloseste conform Contractului de comodat cu incheierea de 
autentificare nr.2069/29.08.2012, o camera, o camara, un vestibul, o terasa si o pivnita. Imobilul are instalatie de alimentare cu apa la bucatarie si baie. Exista o singura 
intrare in cladire un hol comun iar instalatia de curent electric alimenteaza intreaga cladire Cei trei ofertanti ai bunurilor au legaturi intre ei avand sediul social comun in S
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558 312 M 01 12 6 13 00001 2012 9 4

DOTARE ATELIER 
MANUFACTURA PRODUSE 

MESTESUGARESTI SI 
ARTIZANALE

CHIRILA 
EUFROSINA CLUJ

Comuna/Oras 
FLORESTI Sat 

FLORESTI
- - - - - - - - - - 117.164 0 99.589 0 17.575 82.918.138

La pct.1.1 documentul 11.3-Solicitanta nu a declarat tipul intreprinderii (autonomă, parteneră sau legată). La EG6 - Beneficiara a dovedit dreptul de folosinta asupra unui 
apartament, conform Contractului de comodat, cu incheiere de autentificare Nr.2066/29.08.2012, cu destinatia de spatiu de locuit. Din acest contract nu rezulta ca spatiul 
fi destinat pentru desfasurarea activitatilor conforme cu codurilor CAEN 1721, 1723, ce sunt prezentate in proiect. Beneficiara doreste sa achizitioneze utilaje/echipamente, 
pentru dotarea unui atelier manufactura, in vedrea obtinerii de produse mestesugaresti si artizanale. Solicitanta nu a prezentat Extras de carte funciară, in care sa fie 
mentionat Contractul de comodat, cu incheiere de autentificare Nr.2066/29.08.2012, sau Document care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru 
certificarea dreptului de folosinta al apartamentului. La pct.3.4 - Nu este cazul La pct.4.4 solicitanta a prezentat trei oferte pentru bunuri, deoarece valoare este mai mare de 
15.000 Euro iar categoria de bunuri nu se regasec in baza de date. Preţurile pentru bunurile incluse în cheltuielile eligibile au fost verificate în devizul pe obiect si in ofertele 
prezentate. Cei trei ofertanti ai bunurilor au legaturi intre ei, avand sediul social comun in Sat Afumati, Comuna Afumati, Str.Negropontes, Nr.79, Jud.Ilfov iar activitatile 
principale ale ofertantilor sunt diferite de echipamentele pe care le pun la dispozitia solicitantei. Preturile bunurilor ofertate sunt foarte apropiate iar pentru unele bunuri 
(pensule pictura acuarela Winsor&amp;Newton, Maimeri, DaVinci, marimea 20, 36,,28, a caror preturi sunt cuprinse intre 970-1.020 euro) sunt exagerate. Aceste constata
au rezultat in urma verificarilor in RECOM, a firmelor ofertante si din verificarea pe internet a preturilor, pentru bunuri, pe care solicitanta doreste sa le achizitioneze prin 
proiect. 1.Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte; NU2.Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte;Nu3.Acelaşi 
amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte;Da 4.Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe 
proiecte;Nu5.Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte;DaAu fost identificate urmatoarele elemente privind conditiile artificiale care 
contravin fisei masurii: SOFICA ALEXANDRA F312M011261300002, INFIINTARE ATELIER MESTESUGARESC PENTRU PRODUCEREA DE BIJUTERII-Domiciliul 
reprezentantului legal este identic cu cel al mandatarului Sofica Ana Maria din prezentul proiect, desemnata pentru incheierea contractului de comodat. Consultantul Chirila 
Radu Marius are calitatea de comodant asupra locului de amplasare al prezentului proiect. POP CRISTINA-MIHAELA F312M011261300113 TIPAR SI LEGATORIE - 
Chirila Radu Marius are calitatea de comodant asupra locului de amplasare al proiectului. Concluzie:Chirila Radu Marius, consultant al proiectului de la pozitia 2, comodant 
al contractelor de comodat aferente prezentului proiect si a celor de la pozitiile 2, 113. Sofica Ana Maria este mandatar in contractele de comodat aferente proiectelor de la 
pozitia 2 si din prezentul proiect.Cei trei ofertanti ai bunurilor au legaturi intre ei, avand sediul social comun in Sat Afumati, Comuna Afumati, Str.Negropontes, Nr.79, 
Jud.Ilfov iar activitatile principale ale ofertantilor sunt diferite de echipamentele pe care le pun la dispozitia solicitantei. Preturile pentru bunurile ofertate sunt foarte apropiate 
iar pentru unele bunuri (pensule pictura acuarela Winsor&amp;Newton, Maimeri, DaVinci, marimea 20, 36,,28, a caror preturi sunt cuprinse intre 970-1.020 euro) sunt 
exagerate. Aceste constatari au rezultat in urma verificarilor din documentul 16 pentru M312/2012, in RECOM si din verificarea pe internet a preturilor pentru bunuri, pe ca
solicitanta doreste sa le achizitioneze prin proiect. La pct.1.1 documentul 11.3 - Solicitanta nu a declarat tipul intreprinderii (autonomă, parteneră sau legată). La EG6 - 
Beneficiara a dovedit dreptul de folosinta asupra unui apartament, conform Contractului de comodat, cu incheiere de autentificare Nr.2066/29.08.2012, cu destinatia de 
spatiu de locuit. Din acest contract nu rezulta ca spatiul ar fi destinat pentru desfasurarea activitatilor, conforme cu codurilor CAEN 1721, 1723, ce sunt prezentate in 
proiect.Solicitanta nu a prezentat Extras de carte funciară, in care sa fie mentionat Contractul de comodat, cu incheiere de autentificare Nr.2066/29.08.2012, sau Document 
care să certifice că nu au fost finalizate lucrările de cadastru, pentru certificarea dreptului de folosinta al cladirii.La pct.6 au fost identificate urmatoarele elemente privind 
conditiile artificiale care contravin fisei masurii: SOFICA ALEXANDRA F312M011261300002, INFIINTARE ATELIER MESTESUGARESC PENTRU PRODUCEREA DE 
BIJUTERII-Domiciliul reprezentantului legal este identic cu cel al mandatarului Sofica Ana Maria din prezentul proiect, desemnata pentru incheierea contractului de 
comodat. Consultantul Chirila Radu Marius are calitatea de comodant asupra locului de amplasare al proiectului. POP CRISTINA-MIHAELA F312M011261300113, TIPAR 
SI LEGATORIE - Chirila Radu Marius are calitatea de comodant asupra locului de amplasare al proiectului. Concluzie:Chirila Radu Marius, consultant al proiectului de la 
pozitia 2, comodant al contractelor de comodat aferente prezentului proiect si a celor de la pozitiile 2 si 113, conform documentului 16/M312. Sofica Ana Maria este 
mandatar in contractele de comodat, aferente prezentului proiect si a celui de la pozitia 2.Cei trei ofertanti ai bunurilor au legaturi intre ei, avand sediul social comun in Sat 
Afumati, Comuna Afumati, Str.Negropontes, Nr.79, Jud.Ilfov, iar activitatile principale ale ofertantilor sunt diferite de echipamentele pe care le pun la dispozitia solicitantei. 
Preturile pentru bunurile ofertate sunt foarte apropiate iar pentru unele bunuri (pensule pictura acuarela Winsor&amp;Newton, Maimeri, DaVinci, marimea 20, 36,,28, a 
caror preturi sunt cuprinse intre 970-1.020 euro) sunt exagerate. Aceste constatari au rezultat in urma verificarilor in documentul 16 pentru M312/2012, in RECOM si din 
verificarea pe internet a preturilor pentru bunuri, pe care solicitanta doreste sa le achizitioneze prin proiect.

559 312 M 01 12 6 13 00005 2012 9 14

DOTARE CABINET MEDICAL 
INDIVIDUAL MEDICINA DE 
FAMILIE DR. SILVESTEAN 

ANCA

CMI  MEDICINA 
DE FAMILIE DR. 

SILVESTEAN 
ANCA

CLUJ
Comuna/Oras 
FLORESTI Sat 

FLORESTI
- - - - - - - - - - 10.020 0 10.020 0 4.295 82.928.158

Conform matricei de verificare a viabilitatii economica-financiare proiectul nu respecta criteriul de eligibilitate.Memoriu justificativ cap.4 totalul ofertelor fara TVA este de 
11.544 euro , respectiv 14.315 euro cu TVA fata de 8201 euro, respectiv 10.170 asa cum rezulta din Bugetul indicativ inscris de solicitant. Proiectul conform matricei de 
verificare a viabilitatii economica-financiare nu respecta criteriul de eligibilitate. Pct. 3.1 Informatiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare nu sunt 
corect complectate şi nu sunt în conformitate cu devizul general si devizele pe obiect precizate în memoriul justificativ si complectate de solicitantDevizele pe obiect nu su
conforme cu HG 28 / 09.01.2008Pct. 3.3 Laptopul si monitorul TV pt. sala de asteptare nu este o investiţie eligibile si-n conformitate cu cele specificate în cadrul măsurii. 
Memoriu justificativ cap.4 totalul ofertelor fara TVA este de 11.544 euro , respectiv 14.315 euro cu TVA fata de 8201 euro, respectiv 10.170 euro cu TVA asa cum rezulta 
din Bugetul indicativ inscris de solicitant in C.F. Ofertele nu sunt in concordanta cu Bugetul atasat. 1. Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte. 
□NU2. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte □DA3. Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte 
□DA4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □NU5. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe 
proiecte □NUpct. 3CABINET MEDICAL DE DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE Judetul: CLUJ Comuna FLORESTI Strada AVRAM IANCU Nr. 158B 
Apartament 1 Cod Postal 407280F312M011261300016Nu au fost identificate elemente care sa conduca la suspiciuni privind crearea de conditii artificiale care sa incalce 
fisa masurii. C.F. este neeligibila datorita urmatoarelormotive: 1. Memoriu justificativ nu respecta modelul cadru inpus de APDRP. Intreg M.J este extrem de succint, fara a 
se detalia necesitatea achizitiilor propuse si neconcludent. Nu exista corelatie intre valorile inscrise in Memoriu Justificativ si Bugetul indicativ. 2. Informatiile furnizate în 
cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare nu sunt corect complectate şi nu sunt în concordanta cu devizul general si devizele pe obiect incluse în memoriul 
justificativ. Devizele pe obiect nu sunt conforme cu HG 28 / 09.01.20083. Memoriu justificativ cap. 3 Pct. 3.3 Laptopul si monitorul TV pt. sala de asteptare nu se justifica in 
actul medical si nu se accepta inscrierea lor pe coloana cheltuielilor eligibile.4. Conform matricei de verificare a viabilitatii economica-financiare proiectul nu respecta criter
de eligibilitate.Memoriu justificativ cap.4 totalul ofertelor fara TVA este de 11.544 euro , respectiv 14.315 euro cu TVA fata de 8201 euro, respectiv 10.170 asa cum rezulta 
din Bugetul indicativ inscris de solicitant. Ofertele nu sunt in concordanta cu Bugetul atasat.

560 312 M 01 12 6 13 00003 2012 9 14
INVESTIȚII PENTRU 

ÎNFIINȚARE ATELIER TIPAR 
DIGITAL PENTRU TEXTILE

ANCA SANDA 
CRINA CLUJ

Comuna/Oras 
APAHIDA Sat 

APAHIDA
- - - - - - - - - - 37.750 0 32.087 0 5.663 82.960.245

Pct.1.1- In urma verificarii in RECOM a solicitantului persoana fizica, rezulta ca acesta este asociat unic si asociat in doua societati comerciale. Conform ghidului 
solicitantului beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 312 sunt persoanele fizice neînregistrate ca agenţi economici la data depunerii cererii de finantare. Din 
informatiile furnizate in paragraful B1.1 din cererea de finantare si din documentele anexate rezulta ca solicitantul nu si-a declarat corect statutul.Pct.1.3-Din baza de date 
rezulta ca solicitantul are un proiect selectat pe Masura 312. Proiectul nu este contractat si este retras conform cererii de renuntare inregistrate la OJPDRP Cluj cu 
nr.3020/13.09.2012. Solicitantul nu a atasat trei oferte pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro. 1. Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai 
multe proiecte. □NU2. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte □NU3. Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai 
multe proiecte □DA 4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □NU5. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau 
mai multe proiecte □NUNu au fost identificate elemente care sa conduca la suspiciuni privind crearea de conditii artificiale care sa incalce fisa masurii. Cererea de finantare 
nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila deoarece stadiul si starea fizica a spatiului inchiriat nu asigura 
functionalitatea activitatii pentru care se solicita finantare si nici realizarea investitiilor prevazute in memoriul justificativ.

561 312 M 01 12 6 13 00012 2012 9 20 INFIINTARE CLINICA 
STOMATOLOGICA

SC CLINICA 
STOMATOLOGIC

A SILVADENT 
SRL

CLUJ
Comuna/Oras 
FLORESTI Sat 

FLORESTI
- - - - - - - - - - 177.803 1.955 124.462 0 53.341 83.084.707

La verificarea documentului 6.1, respectiv extras de cont bancar Garanti Bank, avand sold final 20.000 Eur si extras de cont bancar Banca Transilvania, avand sold final 
34.880,36 Eur, s-a constatat ca aceste extrase reprezinta "conturi curente - persoane fizice" pe numele Potoroaca Ana Andreea, responsabilul legal de proiect. Solicitantul 
"SC CLINICA STOMATOLOGICA SILVADENT SRL" NU face dovada ca are capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului. Deci neindeplinind acest criteriu de 
eligibilitate (EG 7), proiectul este declarat NEELIGIBIL. La verificarea documentului 6.2 s-a constatat ca solicitantul SC CLINICA STOMATOLOGICA SILVADENT SRL are 
cont deschis în bancă, necesar pentru derularea operaţiunilor financiare aferente finanţării prin FEADR. La verificarea documentului 6.1, respectiv extras de cont bancar 
Garanti Bank, avand sold final 20.000 Eur si extras de cont bancar Banca Transilvania, avand sold final 34.880,36 Eur, s-a constatat ca aceste extrase reprezinta "conturi 
curente - persoane fizice" pe numele Potoroaca Ana Andreea, responsabilul legal de proiect. Solicitantul "SC CLINICA STOMATOLOGICA SILVADENT SRL" NU face 
dovada ca are capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului. Deci neindeplinind acest criteriu de eligibilitate (EG 7), proiectul este declarat NEELIGIBIL. La verificarea 
documentului 6.2 s-a constatat ca solicitantul SC CLINICA STOMATOLOGICA SILVADENT SRL are cont deschis în bancă, necesar pentru derularea operaţiunilor 
financiare aferente finanţării prin FEADR. Nu exita corelare(inclusiv la 1 euro)intre devizele obiect, devizul general, bugetul indicativ si anexele corespunzatoare din 
CF.Solicitantul a trecut in categoria “cheltuieli eligibile” cheltuielile aferente lucrarilor pentru locuinta medicului (baie, living, dormitor, hol, bucatarie, terasa acces, scari 
exterioare de acces, etc.). Nu exita corelare(inclusiv la 1 euro)intre devizele obiect, devizul general, bugetul indicativ si anexele corespunzatoare din CF.Solicitantul a trecut 
in categoria “cheltuieli eligibile” cheltuielile aferente lucrarilor pentru locuinta medicului (baie, living, dormitor, hol, bucatarie, terasa acces, scari exterioare de acces, etc.). 
Proiectul este NEELIGIBIL deoarece nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG 7; Solicitantul "SC CLINICA STOMATOLOGICA SILVADENT SRL" NU face dovada ca are 
capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului. Proiectul este NEELIGIBIL deoarece nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG 7; Solicitantul "SC CLINICA 
STOMATOLOGICA SILVADENT SRL" NU face dovada ca are capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului.
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562 312 M 01 12 6 13 00019 2012 9 21 ACHIZITII DE UTILAJE LA SC 
MTI UTILAJE SRL

SC MTI UTILAJE 
SRL CLUJ

Comuna/Oras 
BONTIDA Sat 
RASCRUCI

- - - - - - - - - - 167.100 0 116.970 0 50.130 83.201.677

EG 6: Beneficiarul nu dovedeste dreptul de folosinta pe o perioada de minim 10 ani – Contractul de inchiriere, cu incheiere de autentificare nr. 2402/19.09.2012, prevede la 
punctul 6 – Dispozitii finale faptul ca “Partile contractante convin ca in situatia unei eventuale executari silite, locatara S.C. MTI UTILAJE S.R.L. renunta la locatiune in 
termen de 60 de zile calendaristice de la data la care CEC BANK SA Sucursala Cluj-Napoca ii notifica acest fapt prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire”. 
Aceasta precizare introduce in contract persoana juridica terta CEC BANK SA Sucursala Cluj-Napoca, societate care nu isi exprima acordul privind inchirierea si care in 
Extrasul de Carte Funciara nr. 50166 noteaza “interdictia de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, restructurare si 
amenajare”.EG 7: Solicitantul prezinta extras de cont bancar eliberat in data de 19.09.2012, cu soldul final aferent aceleiasi date in valoare de 238.259,6 RON. Aceasta 
suma este constituita din avansul incasat in data de 17.09.2012 de la GHERMAN DANIEL, in valoare de 26.700 RON, imprumutul incasat in data de 18.09.2012 de la 
MOS MARIANA, in valoare de 68.100 RON, incasarea din data de 18.09.2012 de la MTI GRUP SRL, in valoare de 45.500 RON si avansul incasat in data de 18.09.2012 
de la MTI GRUP SRL, in valoare de 97.800 RON. In data de 19.09.2012 SC MTI UTILAJE SRL plateste suma de 94.900 RON catre SC MTI RESAPARE SRL care 
incearca sa demonstreze prin aceasta suma capacitatea si sursa de finantare a proiectului pe care il depune la OJPDRP Cluj in data de 26.09.2012, cu numarul de 
inregistrare 3139. Conform Planului Financiar din Cererea de Finantare, solicitantul trebuie sa acopere prin extras de cont valoarea de 50.130 EURO, calculata la cursul de 
4,5010 RON/EURO, reprezentand 225.635,13 RON. Conform celor prezentate, solicitantul nu face dovada ca acopera partea de cofinantare privata din totalul valorii eligib
a proiectului. 3.5 - NU E CAZUL 4.4. Bunuri: Solicitantul nu a prezentat oferte de pret pentru utilajele: "placa vibratoare" si "mai compactor". 6 :1. Acelaşi titlu al proiectului 
identificat la două sau mai multe proiecte. □NU2. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte . □DA 3. Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se 
regăseşte la două sau mai multe proiecte. □DA 4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte. □NU 5. Acelaşi consultant al 
proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte. □DA In urma verificării au fost identificate legaturi care conduc la: -fracţionarea artificială a investiţiei – INTRE SC 
MTI RESAPARE SRL SI SC MTI ANVELOPE SRL-legaturi financiare – CU MTI GRUP SI SC MTI RESAPARE SRL Nu au fost indeplinite criteriile de eligibilitate EG 6 si 
EG 7.

563 312 M 01 12 6 13 00026 2012 9 24
DOTARE CU UTILAJE 

PERFORMANTE PENTRU 
CONSTRUCTII SI DEMOLARI

PETREAN PAUL 
BOGDAN CLUJ

Comuna/Oras VAD 
Sat BOGATA DE 

JOS
- - - - - - - - - - 49.839 0 34.887 0 14.952 83.236.564

1.1. - La punctul B 1.1. din cererea de finantare nu a fost declarat corect statutul juridic al solicitantului. In urma verificarilor efectuate prin intermediul serviciului online 
RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului se constata ca solicitantul Petrean Paul Bogdan detine functia de administrator si de asociat unic in cadrul societatii 
comerciale Pitossu Cons SRL,inregistrata la O.N.R.C. in anul 2008. Mentionez ca activitatea principala a SC Pitossu Cons SRL consta in "Lucrari de constructii a cladirilor 
rezidentiale si nerezidentiale" cod CAEN 4120, acesta fiind similar codurilor CAEN aferente activitatilor finantate prin proiect.Declaratia privind incadrarea in categoria micro-
intreprinderilor nu este completata corect si nu este semnata de solicitant.1.2. - Nu sunt bifate toate casutele aferente punctului 5 din declaratia pe proprie raspundere a 
solicitantului. EG 1 si EG 6: Contractul de comodat din 30.08.2012 nu certifica dreptul de folosinta al terenului aferent investitiei pe o perioada de cel putin 10 ani de la data 
depunerii cererii de finantare. 4.1. - S-au prezentat 3 oferte pentru bunuri. 1. Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte. □NU2. Acelaşi sediu social 
se regăseşte la două sau mai multe proiecte □NU3. Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □DA4. Acelaşi reprezentant 
legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □NU5. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □DANu au fost 
identificate elemente care sa conduca la suspiciuni privind crearea de conditii artificiale care sa contravina fisei masurii. Nu au fost indeplinite criteriile de eligibilitate EG 1 si 
EG 6.

564 312 M 01 12 6 13 00032 2012 9 25
CONSTRUIRE ATELIER 

MESTESUGARESC PENTRU 
PRELUCRAREA LEMNULUI 

S.C. HOLZART 
S.R.L. CLUJ

Comuna/Oras JUCU 
Sat JUC-

HERGHELIE
- - - - - - - - - - 229.700 0 195.245 0 34.455 83.431.809

Declaratia F nu este stampilata de reprezentantul legal. Declaratia F nu este stampilata de reprezentantul legal. Solicitantul nu a depus la cererea de finantare extrasul de 
carte funciara sau document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru. Solicitantul nu a depus la cererea de finantare extrasul de carte funciara sau 
document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru. Solicitantul nu a depus la cererea de finantare extrasul de carte funciara sau document care sa 
certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru. Solicitantul nu a depus la cererea de finantare extrasul de carte funciara sau document care sa certifice ca nu au fost 
finalizate lucrarile de cadastru.

565 312 M 01 12 6 13 00044 2012 9 26 IMAGINEA CALITATII SC IMAGINE 
COLOR SRL CLUJ

Comuna/Oras 
APAHIDA Sat 

APAHIDA
- - - - - - - - - - 235.500 0 200.000 0 35.500 83.631.809

La intocmirea bugetului indicativ s-au luat in calcul preturile din ofertele atasate, intrucat preturile prezentate in memoriul justificativ nu s-au regasit in oferte. Astfel, s-a 
refacut valoarea eligibila a bugetului indicativ, aceasta fiind de 227.068 Euro (183.119 Euro, utilaje si TVA de 43.949 Euro) si ajutor public nerambursabil de 193.007 Euro. 
Cofinantarea proiectului este de 34.061 Euro. Observatii neindeplinire punct 1.1 Care este statutul solicitantului ?/ Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili? 
Conform Certificatului Constatator nr.550698/17.09.2012 solicitantul SC IMAGINE COLOR SRL s-a infiintat in 16.08.2012, CUI=30553983, avand ca asociat 
unic/administrator pe dna Aron Mihaela Maria. Sediul firmei, conform ORC este Sat Apahida, comuna Apahida, str.Libertatii, nr.7-11, judetul Cluj, activitatea principala a 
societatii fiind 1812- Alte activitati de tiparire.La momentul depunerii cererii de finantare, in data de 26.09.2012, dna Aron Mihaela Maria era asociat 90% si administrator la 
firma SC PRINT CUT SRL, infiintata in 2010, cu sediul in Municipiul Cluj- Napoca, Calea Dorobantilor nr.30, principala activitate a acestei societati fiind codul CAEN 1812- 
Alte activitati de tiparire n.c.a.De asemenea, dna Aron Maria Mihaela mai este asociat cu 80% si administrator la firma M SMART SRL, fiind autorizata cu 7022- Activitati d
consultanta pentru afaceri si management. Din datele prezentate mai sus, reiese faptul ca societatea SC IMAGINE COLOR SRL nu este autonoma, fiind legata de 
societatea SC PRINT CUT SRL, care functioneaza pe aceeasi piata relevanta. Astfel, declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu reflecta situatia reala 
a societatii.La verificarea in RECOM, in momentul evaluarii cererii de finantare, s-au constatat urmatoarele modificari:- Dna Aron Maria Mihaela din data de 27.06.2013 nu 
mai este asociat/administrator la firma solicitanta SC IMAGINE COLOR SRL,actul constitutiv fiind actualizat. Astfel, asociat unic si administrator este domnul Didac 
Sebastian Viorel, conform datelor din RECOM.- Sediul social al solicitantului nu mai este in mediul rural, ci in Municipiul Cluj-Napoca, str.Edgar Quinet, nr.2, bloc D, Ap.47, 
pentru sediul s ocial mentionandu-se un alt document: contract de comodat din 07.06.2013;- Activitatea principala a firmei s-a modificat: 4690- Comert cu ridicata 
nespecializat;- Dna Aron Mihaela Maria nu mai este asociat/administrator nici la firma M SMART SRL- unde apare ca asociat unic domnul Aron Liviu StefanIn acest caz, 
solicitantul nu se mai incadreaza in categoria solicitantilor eligibili, intrucat nu mai este inregistrata in mediul rural, schimbandu-si adresa in mediul urban. Observatii 
neindeplinire criteriul de eligibilitate EG1- Acest criteriul nu este indeplinit intrucat nu este indeplinita conditia prevazuta in Ghidul solicitantului de a avea atat sediul social, 
cat si punct de lucru in mediul rural. In urma verificarilor in RECOM s-a constatat ca sediul social a fost mutat in mediul urban, respectiv Municipiul Cluj –Napoca, str. 
Quinet, nr.2- Dupa depunerea cererii de finantare din 26.09.2012, solicitantul si-a schimbat atat actionariatul, cat si sediul social. Din verificarea in RECOM s-a constatat ca 
firma SC IMAGINE COLOR SRL are sediul social in Municipiul Cluj- Napoca, Str.Edgar QUINET, NR.2, BL.D, AP.147, Judetul Cluj. Schimbandu-si sediul in mediul urban
microintreprinderea nu mai este eligibila, intrucat nu are atat sediul social, cat si punctul de lucru in mediul rural;- Desi in contractul de inchiriere nr.2649/22.08.2012 se 
mentioneaza ca locatara inchiriaza un spatiu de productie in suprafata de 100 mp, grup social si platforma betonata situata in fata halei, solicitantul nu prezinta nicio plansa 
din care sa reiasa compartimentarea acestui spatiu, precum si punctele unde vor fi amplasate utilajele propuse prin proiect.- Motivarea incadrarii in plafonul maxim de 
intensitate de 85% din cadrul punctului 7- Finantarea investitiei, pagina 63, nu este in acord cu specificul acestei masuri: ” intrucat solicitantul dispune doar de o suma care 
permite acoperirea a 15% din valoarea totala eligibila a proiectului, iar masura 312 permite ca ajutor nerambursabil sa fie maxim 85% din totalul cheltuielilor eligibile, s-a 
optat pentru aceasta varianta”. S-a optat pentru aceasta varianta a procentului de finantare intrucat codurile CAEN propuse prin proiect se incadreza in lista 9B-lista 
codurilor CAEN de productie bunuri, situatie in care intensitatea sprijinului este de 85%- De asemenea, solicitantul trebuia sa ataseze un acord al bancii BRD, avand in 
vedere faptul ca, in extrasul de carte funciara nr.12800/04.02.2013 exista notate interdictii cu privire la instrainare si grevare, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, 
demolare, restructurare si amenajare.

566 312 M 01 12 6 13 00039 2012 9 26
        ACHIZITIE UTILAJE SI 

ECHIPAMENTE 
TEHNOLOGICE

NUTIU MARIUS-
ALEXANDRU CLUJ

Comuna/Oras 
APAHIDA Sat 
SANNICOARA

- - - - - - - - - - 18.196 0 12.737 0 5.459 83.644.546

Pct.1- In urma verificarii in RECOM a solicitantului persoana fizica, rezulta ca acesta este persoana fizica autorizata din anul 2007 si desfasoara activitati pe codul CAEN 
7112-activitati de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea. Solicitantul desfasoara activitatii pe acelasi cod CAEN pentru care solicita finantare. Conform ghidului 
solicitantului beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 312 sunt persoanele fizice neînregistrate ca agenţi economici la data depunerii cererii de finantare. Din 
informatiile furnizate in paragraful B1.1 din cererea de finantare si din documentele anexate rezulta ca solicitantul nu si-a declarat corect statutul. 1. Acelaşi titlu al proiectu
identificat la două sau mai multe proiecte. □ DA2. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte □ NU3. Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se 
regăseşte la două sau mai multe proiecte □ DA4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □ NU5. Acelaşi consultant al 
proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □ DANu au fost identificate elemente care sa conduca la suspiciuni privind crearea de conditii artificiale care sa 
incalce fisa masurii.

567 312 M 01 12 6 13 00035 2012 9 26 „ACHIZITII DE UTILAJE LA  SC 
MTI RESAPARE SRL”

S.C. MTI 
RESAPARE 

S.R.L.
CLUJ

Comuna/Oras 
BONTIDA Sat 
RASCRUCI

- - - - - - - - - - 235.000 0 199.750 0 35.250 83.844.296

EG 6: Beneficiarul nu dovedeste dreptul de folosinta pe o perioada de minim 10 ani – Contractul de inchiriere, cu incheiere de autentificare nr. 2403/19.09.2012, prevede la 
punctul 6 – Dispozitii finale faptul ca “Partile contractante convin ca in situatia unei eventuale executari silite, locatara S.C. MTI RESAPARE S.R.L. renunta la locatiune in 
termen de 60 de zile calendaristice de la data la care CEC BANK SA Sucursala Cluj-Napoca ii notifica acest fapt prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire”. La 
punctul 2.3. din Memoriul justificativ este mentionat faptul ca investitia va fi amplasata in comuna Bontida, satul Rascruci, la numarul 239, unde se afla, de fapt, sediul 
social al SC MTI RESAPARE SRL.EG 7: Solicitantul prezinta extras de cont bancar eliberat in data de 21.09.2012, cu soldul final aferent aceleiasi date in valoare de 
165.866,6 RON. Aceasta suma este constituita din avansul incasat in data de 19.09.2012 de la SC MTI UTILAJE SRL, in valoare de 94.900 RON si avansul incasat in data 
de 20.09.2012 de la MTI GRUP SRL, in valoare de 70.800 RON. Mentionez ca SC MTI UTILAJE SRL a depus proiect pe masura 312 la OJPDRP CLUJ in data de 
21.09.2012, cu numarul de inregistrare 3096 si a dovedit capacitatea si sursa de finantare a proiectului prezentand un extras de cont eliberat in 19.09.2012 cu soldul de 
238.259,6 RON. In data de 19.09.2012 SC MTI UTILAJE SRL plateste suma de 94.900 RON catre SC MTI RESAPARE SRL care incearca sa demonstreze prin aceasta 
suma capacitatea si sursa de finantare a proiectului pe care il depune la OJPDRP Cluj in data de 26.09.2012, cu numarul de inregistrare 3139. Conform Planului Financiar 
din Cererea de Finantare, solicitantul trebuie sa acopere prin extras de cont valoarea de 35.250 EURO, calculata la cursul de 4,5010 RON/EURO, reprezentand 158.660,25 
RON. Conform celor prezentate, solicitantul nu face dovada ca acopera partea de cofinantare privata din totalul valorii eligibile a proiectului. 3.5. NU E CAZUL 4.4 Servicii: 
Valorile mentionate in devizul defalcat cu estimarea costurilor pentru serviciile de consultanta nu sunt in concordanta cu sumele din devizul financiar aferent capitolului 3. 6
1. Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte. □NU 2. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte . □NU 3. Acelaşi 
amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte. □DA 4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe 
proiecte. □NU 5. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte. □DA In urma verificării au fost identificate legaturi care conduc la: -
fracţionarea artificială a investiţiei – INTRE SC MTI UTILAJE SRL SI SC MTI ANVELOPE SRL -complementaritatea investiţiilor propuse - CU SC MTI ANVELOPE SRL -
legaturi financiare – CU MTI GRUP SI SC MTI UTILAJE SRL Nu au fost indeplinite criteriile de eligibilitate EG 6 si EG 7.
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568 312 C 01 12 6 13 00034 2012 9 26 „INFIINTARE SERVICE 
ANVELOPE”

S.C. MTI 
ANVELOPE 

S.R.L.
CLUJ

Comuna/Oras 
BONTIDA Sat 
RASCRUCI

- - - - - - - - - - 285.687 15.000 199.981 0 85.706 84.044.277

EG1 1.Studiu de fezabilitate Puncte din SF nindeplinite Pct.3.2 - Solicitantul nu a respectat precizarile din Ghidul solicitantului- Pct .2.3 – Tipuri de investitii si cheltuieli 
eligibile – avind in vedere faptul ca in cadrul Masurii 312 sunt eligibile doar investitiile corporale realizate in SCOP PRODUCTIV( sistemul constructiv cuprinde si 
urmatoarele zone functionale :sala de mese ,bucatarie ,sala training personal ).La acest punct nu este evidentiat sistemul constructiv pentru pltforma betonata ,imprejmuire 
,alimentare cu energie electrica . II.Parti desenate - nu sunt atasate la proiect urmatoarele parti desenate : –plan generalPct.5 Pentru servicii nu s-au prezentat devize 
defalcate cu estimarea costurilor(nr.experti,ore/ expert,costuri /ora ).- Panouri fotovoltaice cu montaj – nu sunt atasate paginile referitoare la aceste bunuri din baza de date 
de preturi sau oferte conforme (datate,personalizate ,semnate si sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale)Pct.7.2- Nu sunt justificate nr. de locuri de munca 
nou create cu norma intreaga in cadrul fluxului tehnologic.EG7- Solicitantul MTI ANVELOPE SRL prezinta Extrse de cont bancar eliberate in data de 24/09/2012 cu sold 
final aferent aceleiasi date in valoare 25.000 EURO si 183.000 RON .Aceasta suma este constituita din imprumutul incasat in data de 22.09.2012 de la GHERMAN 
DANIELA in valoare de 25.000 EURO ,incasarea din data de 21.09.2012 - CV facturi MTI RESAPARE SRL in valoare de 94.900 RON ,si avansul incasat in data 
22.09.2012 de la MTI GRUP SRL in valoare de 183.000 RON .Mentionez ca in data de 19.09.2012 SC MTI UTILAJE SRL plateste suma de 94.900 RON catre MTI 
RESAPARE SRL care incearca sa demonstreze prin aceasta suma capacitatea si sursa de coofinantare a proiectului pe care il depune la OJPDRP Cluj in data de 
26.09.2012 cu nr .de inregistrare 3139,iar MTI ANVELOPE SRL depune proiect la OJPDRP Cluj in data de 26.09.2012 cu nr .de inregistrare 3138.Din analiza prezentata 
rezulta ca o parte din suma inscrisa in Extrasul de cont este virata de o persoana juridica care are proiect in delurare /implementare ,iar sumele inscrise in extrasele celor 
firme circula doar pentru a creea aparentele existentei sumelor de cofinantare prin aceste mijloace artificiale . Pentru a exemplifica inentia de camuflare a realitatii anexez 
extrasele de cont a celor 3 firme .MTI ANVELOPE SRL este infiintata in 4.04.2012 ,iar in CERTIFICATUL CONSTATATOR emis de ONRC la cap. sedii si /sau activitati 
autorizate nu sunt mentionate activitati desfasurate . Pct.5 - Solicitantul nu are cheltuieli diverse si neprevazute (Cap. 5.3) inscrise in Bugetul indicativ .In Anexele A - nu 
este evidentiata valoarea inscrisa in linia bugetara 4.4 (69.205 euro – utilaje si echipamente tehnologice).Nu exista corelatie intre cheltuielile inscrise la subcap.4.1 din BI si 
cheltuielile din Anexele A la acest subcapitol (BI = 151.440 euro ,iar anexele A= 141.440 euro- lipseste deviz obiect platforme betonate- .).La studiu de fezabilitate nu s-a 
anexat - deviz financiar 5.1- organizare de santier si deviz financiar 5.2 – comisioane ,taxe ,costul creditului(cheltuieli neeligibile)si deviz financiar cap.3 –cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta tehnica -conf. HG 28/2008. Pentru servicii solicitantul nu a atasat la dosar extras din baza de date sau oferte pentru a putea efectua o evaluare 
corecta a rezonabilitatii preturilor. Din analiza Documentului 16 aferent sesiunii M312 - 01-12, pentru judetul Cluj au fost identificate urmatoarele elemente: Proiecte cu 
acelasi titlu, sediu social, amplasament, consultant, actionari etc: 1.F312C011261300019 - SC MTI UTILAJE SRL “ACHIZITII DE UTILAJE LA SC MTI UTILAJE SRL”. 
Sediu social: Judetul: CLUJ Sat RASCRUCI Comuna BONTIDA Nr. 361A (infiintata 23.07.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Bontida, sat Rascruci, teren nr. Cadastral: 
50166, 1802 mp. Documente teren: Contract de inchiriere intre solicitant si MOS IOAN-CALIN, CNP: 1801106240010, si sotia MOS MARIANA, CNP: 2820701125833, pt. 
teren 1802 mp, numar cadastral: 50166 Asociat unic, administrator, reprezentant legal: BANTO DITIA, CNP: 2720114203130, dom. Jud. Cluj, com. BONTIDA, sat 
Rascruci, nr. 361A Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL ORADEA,STR.SF.LADISLAU NR.7,JUDETUL BIHOR,CUI RO13232479 Dovada cofinantarii: 18.09.2012 – 
imprumut MOS MARIANA CNP: 2820701125833 – reprezentant legal, asoc. Unic si admin. la S.C. MTI ANVELOPE S.R.L. 17.09.2012 si 18.09.2012 – avans GHERMAN 
DANIEL/MTI GRUP SRL 2.F312C011261300034 - S.C. MTI ANVELOPE S.R.L.– “INFIINTARE SERVICE ANVELOPE SRL”. Sediu social: Judetul: CLUJ Sat 
RASCRUCI Comuna BONTIDA Nr. 361A (infiintata 04.04.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Bontida, sat Rascruci, teren nr. Cadastral: 50805, 3307 mp. Documente 
teren: Contract de vanzare-cumparare intre solicitant si MOS IOAN-CALIN, CNP: 1801106240010, si sotia MOS MARIANA, CNP: 2820701125833, pt. teren 3307 mp, 
numar cadastral: 50805 Asociat unic, administrator, reprezentant legal: MOS MARIANA, CNP: 2820701125833, dom. Jud. Cluj, com. BONTIDA, sat Rascruci, nr. 361A 
Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL ORADEA,STR.SF.LADISLAU NR.7,JUDETUL BIHOR,CUI RO13232479 Dovada cofinantarii: 22.09.2012 – imprumut 
GHERMAN DANIELA 21.09.2012 – incasare MTI RESAPARE 22.09.2012 – avans MTI GRUP SRL 3.F312M011261300035 - S.C. MTI RESAPARE S.R.L.– “ACHIZITII 
DE UTILAJE LA SC MTI RESAPARE SRL”. Sediu social: Judetul: CLUJ Sat RASCRUCI Comuna BONTIDA Nr. 239 (infiintata 03.08.2012) Amplasament: Jud. Cluj, 
com. Gilau, sat Gilau, teren si casa, nr. Cadastral: 50052, 243 mp deposit si birouri Documente teren: Contract de inchiriere intre solicitant si si MOS IOAN-CALIN, CNP: 
1801106240010, si sotia MOS MARIANA, CNP: 2820701125833, pt. deposit si birouri, 243 mp, numar cadastral: 50052 Asociat unic, administrator, reprezentant legal: 
CENGERI IOANA MARIA, CNP: 2820615125801, dom. Jud. Cluj, com. BONTIDA, sat Rascruci, nr. 239 Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL 
ORADEA,STR.SF.LADISLAU NR.7,JUDETUL BIHOR,CUI RO13232479 Dovada cofinantarii: 19.09.2012 – incasare MTI UTILAJE 20.09.2012 – avans MTI GRUP SRL

569 312 M 01 12 6 13 00037 2012 9 26

       ACHIZITIE DE UTILAJE, 
ECHIPAMENTE 

PERFORMANTE PENTRU 
PRODUCTIA DE  ELEMENTE 

CASETATE PENTRU 
FATADELE CLADIRILOR

S.C. K PLANE 
S.R.L. CLUJ

Comuna/Oras 
APAHIDA Sat 

APAHIDA
- - - - - - - - - - 228.900 0 194.565 0 34.335 84.238.842

EG6-Contractul de comodat nu certifica dreptul de folosinta al spatiului in vederea utilizarii lui pentru desfasurarea activitatilor de productie, ci in vederea stabilirii sediului 
social al SC K Plane SRL. 1. Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte. □NU2. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte 
□NU3. Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □DA 4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau 
mai multe proiecte □NU5. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □DAIn urma verificarilor rezulta ca investitia propusa de solicitant nu 
poate functiona independent din urmatoarele motive:-fractionarea imobilului aferent investitiei intre solicitant SC K Plane SRL in calitate de comodatar si SC Termoplast 
Producator de Tamplarii SRL in calitate de comodant. -legaturi financiare deoarece din documentul prin care se face dovada cofinantarii rezulta ca actionatul majoritar al SC 
Termoplast Producator de Tamplarii SRL, Kiraly Stefan, crediteaza firma SC K Plane SRL cu suma necesara pentru cofinantare. Din punctul de vedere al verificarii pe teren 
cererea de finantare este neeligibila deoarece conditiile existente nu permit realizarea investitiilor prevazute in memoriul justificativ deoarece solicitantul nu detine spatiul 
necesar desfasurarii activitatii pentru care solicita finantare.

570 312 M 01 12 6 13 00040 2012 9 26

LUCRARI DE CONSTRUIRE SI 
CONSOLIDARE IMOBIL 

EXISTENT PENTRU PROIECT 
AMENAJARE CABINET 
MEDICINA DENTARA

SC SHARP DENT 
SRL CLUJ

Comuna/Oras 
PETRESTII DE JOS 
Sat PETRESTII DE 

JOS

- - - - - - - - - - 70.530 0 49.371 0 21.159 84.288.213

Nu au fost indeplinite criteriile EG2 si EG4. Nu s-au primit informatiile suplimentare. Nu au fost indeplinite criteriile EG2 si EG4. Nu s-au primit informatiile suplimentare. 
Criteriil EG2 si EG4 nu au fost in deplinite. Nu s-au primit informatiile suplimentare. Criteriil EG2 si EG4 nu au fost in deplinite. Nu s-au primit informatiile suplimentare.

571 312 C 01 12 6 13 00066 2012 9 27

"CONSTRUCTIE HALA 
PENTRU CONFECTIONARE 

REMORCI, AMENAJARE 
INCINTA, IMPREJMUIRE 

PROPRIETATE, RACORDURI 
SI BRANSAMENTE"

S.C. BETALEEL 
BEN S.R.L. CLUJ

Comuna/Oras 
CIURILA Sat 

SALICEA
- - - - - - - - - - 234.929 6.788 199.690 0 35.239 84.487.903

La punctul 1.1 s-a bifat NU deoarece in urma verificarilor efectuate in baza de date RECOM s-a constatat ca solicitantul la data depunerii proiectului este: - asociat majoritar 
(pondere 68.75%) la SC Eben Ezer SRL, societate inregistrata la Registrul Comertului cu J12/3154/2006 CUI 19045755, avand activitati autorizate conform art 15 din lege
359/2004 pentru CAEN – urile 3312 „Repararea masinilor”, 4520 „Intretinerea si repararea autovehiculelor”, 4531 „Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru 
autovehicule”, 4532 „Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule”, care isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta ca si SC Betaleel Ben SRL. 
In documentul 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor, solicitantul s-a declarat cu statut de intreprindere autonoma, in realitate aceasta avand 
statutul de intreprindere. Planul financiar este gresit completat si nu corespunde cu bugetul indicativ totalizator in care cheltuielile cu autofinantarea nu sunt corect incadrate 
in coloanele din planul financiar. La EG. 1 si EG. 6 s-a bifat NU deoarece terenul pe care se va realiza investitia face parte dintr-un teren cu suprafata totala de 5200 mp, 
care a fost dezmembrat in 6 loturi, terenul aferent investitiei propuse fiind lotul 2, cu o suprafata de 500 mp, avand nr cadastral 3405 si un lot 7, avand categoria de folosinta 
drum, fara sa existe in actele de proprietate prezentate vreo referire la utilizarea acestuia ca drum de servitute. De asemenea, extrasul de carte funciara 16741/17.09.2012 
intabuleaza dreptul de proprietate pentru SC Betaleel Ben SRL, dobandit prin aport in natura pentru suprafata de 500 mp cu nr cadastral 3405, fara a exista vreo mentiune 
referitoare la drumul de servitute, fara de care accesul la investitie nu este posibil. Certificatul de urbanism nr 53/14.09.2012 mentioneaza la punctul privind regimul juridic 
terenului ca este necesar obtinerea acordului privind dreptul de servitute, acord care nu exista la acest moment in cererea de finantare. La EG. 1 si EG. 6 s-a bifat NU 
deoarece terenul pe care se va realiza investitia face parte dintr-un teren cu suprafata totala de 5200 mp, care a fost dezmembrat in 6 loturi, terenul aferent investitiei 
propuse fiind lotul 2, cu o suprafata de 500 mp, avand nr cadastral 3405 si un lot 7, avand categoria de folosinta drum, fara sa existe in actele de proprietate prezentate vreo 
referire la utilizarea acestuia ca drum de servitute. De asemenea, extrasul de carte funciara 16741/17.09.2012 intabuleaza dreptul de proprietate pentru SC Betaleel Ben 
SRL, dobandit prin aport in natura pentru suprafata de 500 mp cu nr cadastral 3405, fara a exista vreo mentiune referitoare la drumul de servitute, fara de care accesul la 
investitie nu este posibil. Certificatul de urbanism nr 53/14.09.2012 mentioneaza la punctul privind regimul juridic al terenului ca este necesar obtinerea acordului privind 
dreptul de servitute, acord care nu exista la acest moment in cererea de finantare. Rezonabilitatea preturilor a fost verificata in intregime prin ofertele de preturi prezentate si 
extrasele de pret din baza de date. Rezonabilitatea preturilor a fost verificata in intregime prin ofertele de preturi prezentate si extrasele de pret din baza de date. Terenul pe 
care se va realiza investitia face parte dintr-un imobil cu suprafata totala de 5200 mp, care a fost dezmembrat in 6 loturi, pe lotul 2 este proprietar SC BETALEEL BEN SRL 
iar pe lotul 3 SC JOYNER MTB SRL, care solicita fonduri FEADR pentru construirea unei hale pentru producere peleti, amenajare incinta si utilitati. SC BETALEEL BEN 
SRL si SC JOYNER MTB SRL au sediile sociale in aceiasi comuna, sat, strada si numar, adica in Comuna Floresti, Sat Floresti, Str.Padurii, Nr.32, Jud.Cluj, prima in 
apartament 1 iar cea de-a doua in apartament 10. De asemenea la aceeasi adresa au mai fost identificate in RECOM alte doua societati SC Bartimeus SRL si SC Ziplink 
SRL, prima in apartamentul 5, iar cealalta in apartamentul 8. La sediul social al SC BETALEEL BEN SRL, sat Floresti, comuna Floresti, str Padurii nr 32, apartament 1 a 
fost identificata cu aceeasi adresa SC Eben Ezer SRL, in care domnul CUC BENIAMIN FILON, reprezentantul legal al SC BETALEEL BEN SRL detine o cota de 
participare de 68.75% cu activitati autorizate conform art 15 din legea 359/2004 pentru CAEN – urile 3312 „Repararea masinilor”, 4520 „Intretinerea si repararea 
autovehiculelor”, 4531 „Comert cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule”, 4532 „Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule”, care isi 
desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta ca si SC Betaleel Ben SRL.Terenurile aferente investitiilor propuse prin cele doua proiecte sunt fractionate intre cei doi 
solicitanti, din fractionarea artificiala a terenului in suprafata de 5200 mp.Intre reprezentantul legal al SC Ziplink SRL cu sediul social la aceeasi adresa, dar in apartamentul 
8, domnul Pop Teodor Daniel si doamna Pop Estera Marta reprezentantul legal al SC JOYNER MTB SRL cu sediul social la aceeasi adresa, dar in apartamentul 10 exista 
grade de rudenie, aceste persoane avand acelasi domiciliu.Alte elemente comune in cadrul celor doua proiecte sunt urmatoarele:- Studiile de fezabilitate au fost elaborate 
de aceeasi firma de consultanta SC TDP Partners SRL;- Contractul de vanzare – cumparare nr 2053/28.08.2012 pentru SC JOYNER MTB SRL si autentificarea statutului 
pentru SC BETALEEL BEN SRL privind aportul in natura la capitalul social au fost incheiate la acelasi birou notarial “Biroul notarilor publici asociat REPEDE” si de catre 
acelasi notar Repede Dragos Adrian;- Planul de amplasament si schita cu lotizarea terenurilor sunt vizate in ambele proiecte de catre domnul Pop Adrian, existand 
suspiciunea ca intre solicitanti si acesta exista grade de rudenie. Terenul pe care se va realiza investitia face parte dintr-un imobil cu suprafata totala de 5200 mp, care a f
dezmembrat in 6 loturi, pe lotul 2 este proprietar SC BETALEEL BEN SRL iar pe lotul 3 SC JOYNER MTB SRL, care solicita fonduri FEADR pentru construirea unei hale 
pentru producere peleti, amenajare incinta si utilitati. SC BETALEEL BEN SRL si SC JOYNER MTB SRL au sediile sociale in aceiasi comuna, sat, strada si numar, adica 
in Comuna Floresti, Sat Floresti, Str.Padurii, Nr.32, Jud.Cluj, prima in apartament 1 iar cea de-a doua in apartament 10. De asemenea la aceeasi adresa au mai fost 
identificate in RECOM alte doua societati SC Bartimeus SRL si SC Ziplink SRL prima in apartamentul 5 iar cealalta in apartamentul 8 La sediul social al SC BETALEE
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572 312 C 01 12 6 13 00065 2012 9 27

REABILITARE ŞI SCHIMBARE 
DE DESTINAŢIE DIN FILTRU 

SANITAR ÎN HALĂ DE 
PRODUCŢIE CONFECŢII 

METALICE

SC COVITEX 
PRODUCT SRL CLUJ Comuna/Oras 

ICLOD Sat ICLOD - - - - - - - - - - 235.150 3.660 199.877 0 35.273 84.687.780

In anexa 4.1 din – Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor solicitantul a declarant ca solicitantul SC COVITEX PRODUCT SRL este intreprindere 
autonoma ceea ce se infifma in urma verificarii in RECOM. Pitic Nastasia esta actioner si la SC PROMTINTER EXPERT SRL detinand un procest de 55% din partile 
sociale, societate ce in anul 2011 si in anul 2012 a avut un numar mediu de 6 salariaiti. In conformitate cu L346 /2004 aceste doua intreprinderi sunt legate tinand cont de 
faptul ca desfasoara activitati pe aceeasi piata de desfacere. ( CAEN 2511, 2562, 2599 – activitati autorizate conform art 15 din Legea 359/2004 dupa cum rezulta si din 
Furnizarea de informatii extinse nr 1539707 - ONRC atasat prezentei fise de verificare). Tinand cont de numarul de salariati propusi prin proiect si numarul de salariati ce 
rezulta din calculul intreprinderilor legate - total 11 nu este indeplinita conditia de incadrare in categoria de microintreprindere drept pentru care solicitantul nu este eligibil.In 
conformitate cu procedura de verificare a criteriilor de eligibilitate PROIECTUL ESTE DECLARAT NEELIGIBIL. La EG 1 - Se face mentiunea ca solicitantul nu apartine 
categoriei de microintreprindere.La EG 6 daca proiectul era declarat eligibil atunci s-ar fi solicitat clarificari cu privire la proprietatea terenului si s cladiirii la care se solicita 
interventie. Solicitantul a prezentat oferte de pret inclosiv pentru servicii - cap 3 din bugetul indicativ. In urma verificarii documentatiei atasate cererii de finantare si a altor 
documente cum ar fi : 1. - Interpelarea ONRC cu privire la furnizarea de informatii extinse ale SC AX PERPETUUM IMPEX SRL;2. - Contractul de Cesiune 
2405/19.09.2013;3.- Actul autentic de apartamentare si ontract de vanzare cumparare de unde rezulta proprietatea pe care se doreste realizarea investitiei, se constata o 
serie de legaturi intre SC COVITEX PRODUCT SRL si SC AX PERPETUUM IMPEX SRL care duc la suspiciunea de creere a unor conditii artificiale pentru implementarea 
proiectului in cauza.(toate avizele necesaru au fost solicitate si obtinute initial pentru SC AX PERPETUUM IMPEX SRL dupa care au fost preluate de SC COVITEX 
PRODUCT SRL prima societate neintrunind conditiile de eligibilitate a solicitantului pentru depunerea cererii de finantare. In anexa 4.1 din – Declaratia privind incadrarea in 
categoria microintreprinderilor solicitantul a declarant ca solicitantul SC COVITEX PRODUCT SRL este intreprindere autonoma ceea ce se infifma in urma verificarii in 
RECOM. Pitic Nastasia esta actioner si la SC PROMTINTER EXPERT SRL detinand un procest de 55% din partile sociale, societate ce in anul 2011 si in anul 2012 a avut 
un numar mediu de 6 salariaiti. In conformitate cu L346 /2004 aceste doua intreprinderi sunt legate tinand cont de faptul ca desfasoara activitati pe aceeasi piata de 
desfacere. ( CAEN 2511, 2562, 2599 – activitati autorizate conform art 15 din Legea 359/2004 dupa cum rezulta si din Furnizarea de informatii extinse nr 1539707 - ONRC 
atasat prezentei fise de verificare). Tinand cont de numarul de salariati propusi prin proiect si numarul de salariati ce rezulta din calculul intreprinderilor legate - total 11 nu 
este indeplinita conditia de incadrare in categoria de microintreprindere drept pentru care solicitantul nu este eligibil.In conformitate cu procedura de verificare a criteriilor de 
eligibilitate PROIECTUL ESTE DECLARAT NEELIGIBIL.

573 312 C 01 12 6 13 00062 2012 9 27
“INFIINTARE SECTIE DE 

PRODUCTIE TUBURI 
TERMICE”

MARONA 
RALUCA - 
ROXANA

CLUJ
Comuna/Oras 
CIURILA Sat 

CIURILA
- - - - - - - - - - 235.200 90.200 199.920 0 35.280 84.887.700

Pct1. Solicitanta MARONA RALUCA ROXANA este neeligibila prin necomplectarea in mod corect a Anexei 4.1. Pct. II "Tipul investitiei". Din extrasele RECOM anexate 
reese ca aceasta este LEGATA pe codul CAEN 2521 depus prin proiect cu SC CARPATIQ SRL de Cenan George-Dumitru si care la randul lui depune un proiect 
asemanator in aceesi sesiune si legat in acelasi timp de TEHNIQ SRL, care are ca si cod secundar codul mai sus amintit si la care acesta din urma detine un nr. de 90% 
actiuni.Pct. 1.2 Declaratia F ( pct. 3 ) Aceasta nu a prezentat toate informatiile in mod corect si astfel nu respecta conditiile cerute in reglemantarile referitoare la prezentul 
program si pe cele legate de proiectul anexat. EG 7 - NU Beneficiarul face dovada cofinantarii intrun mod nepermis in urma mai multor transferuri bancare: Extrasele de 
cont sunt edificatoare conform referintelor bancare pentru D-na Marona Raluca-Roxana ordonatorul de credit din JASIENICA SLASKIE PL 81109017400000000118694170 
( Polonia ) in baza contractului de imprumut nr.1/24.09.2012 incarca contul dl. Cenan George Dumitru in 25.09.2012 ora 15 : 24. Ulterior Cenan George Dumitru transfera 
din contul ( IBAN RO29RNCB0298123496780002 ) recent incarcat SUMA DE 40.000 euro in contul ( IBAN RO45RNCB0298000467050001) deschis la BCR AGENTIA 
MANASTUR pe numele Marona Raluca Roxana aceesi suma de 40.000 euro, avand mentiunea restituire conf. Inprumut nr. 1/24.09.2012. In urma acestei operatiuni 
bancare efectuata tot in 25.09.2012 ora 15 :48, contul dl. Cenan este 0. Aceste transferuri bancare succesive a aceleiasi sume de bani, ne indretateste sa consideram 
aceste operatiuni financiare bancare in scopul demonstrarii "existentei" cofinantarii proiectelor, prin aceeasi suma de bani, transferati de la unul la altul prin contracte intre 
parti. Trebuie mentionat faptul ca D-na Marona Raluca-Roxana este casatorita dupa dl. Marona Jan Wojciech, cetatean polonez. - Din analiza documentara si Doc 16 
aferent sesiunii in curs au fost identificate proiecte cu acelasi ,amplasament, consultant existand astfel legaturi intre solicitant ,consultant,vinzatori si alte proiecte dupa cum 
urmeaza : Solicitantii CENAN GEORGE DUMITRU (F 312C011261300058)si MARONA RALUCA ROXANA (F 312C011261300062) au fracţionat investiţia cod CAEN 
2511 si terenul cu scopul de a depăşi plafonul maxim si pentru a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare pe aceeasta măsură. Sustinerea celor mentionate se 
bazeaza si pe urmatoarele: 1. Contractul de vanzare cumparare este comun ( aceeasi locatie ) respectiv numitii Revnic Cornel si Revnic Dorina vand suprafata de 5000 mp, 
teren “arabil” inscrisa in C.F. nr. 52375 Ciurila, numitilor MARONA RALUCA ROXANA si CENAN GEORGE DUMITRU in cota de ½, respectiv 2500 mp fiecaruia; inscrise 
ulterior in C.F. nr. 52384 – Marona Raluca Roxana si C.F. nr. 52385 – Cenan George Dumitru. 2. Cererea de finantare Anexele si Studiile de fezabilitate sunt intocmite de 
aceeasi firma respectiv SC LUCAIUZ SRL . Partea tehnica si arhitectura S.F. de catre SC DIAGONAL PROIECT SRL. Studiile de Fezabilitate sunt indentice intotalitate ca 
continut cu diferenta unor mici parametrii tehnici de constructie. Inclusiv titlul proiectelor sunt aproape indentice. Titlul proiectului solicitantei Marona Raluca – Roxana este “ 
INFIINTARE SECTIE DE PRODUCTIE TUBURI TERMICE” iar al solicitantului Cenan George – Dumitru este“ INFIINTARE SECTIE DE PRODUCTIE ECHIPAMENTE 
TERMICE” I Pct1. Solicitanta MARONA RALUCA ROXANA este neeligibila prin necomplectarea in mod corect a Anexei 4.1. Pct. II "Tipul investitiei". Din extrasele 
RECOM anexate reese ca aceasta este LEGATA pe codul CAEN 2521 depus prin proiect cu SC CARPATIQ SRL de Cenan George-Dumitru si care la randul lui depune u
proiect asemanator si pe acelas cod CAEN in aceasta sesiune si este legat in acelasi timp de TEHNIQ SRL, care are ca si cod secundar codul mai sus amintit si la care 
acesta din urma detine un nr. de 90% actiuni.Pct. 1.2 Declaratia F ( pct. 3 ) Aceasta nu a prezentat toate informatiile in mod corect si astfel nu respecta conditiile cerute in 
reglemantarile referitoare la prezentul program si pe cele legate de proiectul anexat. II - EG 7 - NU Beneficiarul face dovada cofinantarii intrun mod particul neacceptat si 
nepermis in urma mai multor transferuri bancare: Extrasele de cont sunt edificatoare conform referintelor bancare pentru D-na Marona Raluca-Roxana ordonatorul de credit 
din JASIENICA SLASKIE PL 81109017400000000118694170 ( Polonia ) in baza contractului de imprumut nr.1/24.09.2012 incarca contul dl. Cenan George Dumitru in 
25.09.2012 ora 15 : 24. Ulterior Cenan George Dumitru transfera din contul ( IBAN RO29RNCB0298123496780002 ) recent incarcat SUMA DE 40.000 euro in contul ( 
IBAN RO45RNCB0298000467050001) deschis la BCR AGENTIA MANASTUR pe numele Marona Raluca Roxana aceesi suma de 40.000 euro, avand mentiunea restituire 
conf. Inprumut nr. 1/24.09.2012. In urma acestei operatiuni bancare efectuata tot in 25.09.2012 ora 15 :48, contul dl. Cenan este 0. Aceste transferuri bancare succesive a 
aceleiasi sume de bani, ne indretateste sa consideram aceste operatiuni financiare bancare in scopul demonstrarii "existentei" cofinantarii proiectelor, prin aceeasi suma de 
bani, transferati de la unul la altul prin contracte intre parti. Trebuie mentionat faptul ca D-na Marona Raluca-Roxana este casatorita dupa dl. Marona Jan Wojciech, cetate
polonez. III - CREERE DE CONDITII ARTIFICIALE Din analiza documentara si Doc 16 aferent sesiunii in curs au fost identificate proiecte cu acelasi ,amplasament, 
consultant existand astfel legaturi intre solicitant ,consultant,vinzatori si alte proiecte dupa cum urmeaza : Solicitantii CENAN GEORGE DUMITRU (F 
312C011261300058)si MARONA RALUCA ROXANA (F 312C011261300062) au fracţionat investiţia cod CAEN 2511 si terenul cu scopul de a depăşi plafonul maxim si 
pentru a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare pe aceeasta măsură. Sustinerea celor mentionate se bazeaza si pe urmatoarele: 1. Contractul de vanzare 
cumparare este comun ( aceeasi locatie ) respectiv numitii Revnic Cornel si Revnic Dorina vand suprafata de 5000 mp, teren “arabil” inscrisa in C.F. nr. 52375 Ciurila, 
numitilor MARONA RALUCA ROXANA si CENAN GEORGE DUMITRU in cota de ½ respectiv 2500 mp fiecaruia; inscrise ulterior in C F nr 52384 – Marona Raluca
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ATELIER DE 

CONFECTIONARE 
ANSAMBLURI SPECIALE

S.C. AXOR 
AUTOMATION 

S.R.L.
CLUJ Comuna/Oras JUCU 

Sat JUCU DE SUS - - - - - - - - - - 233.290 8.000 198.296 0 34.994 85.085.996

Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” se considera ca nu este indeplinit, deoarece, la verificare s-a constatat ca doc. 11.3 „Declaratia privind incadrarea in catego
micro-intreprinderilor” nu furnizeaza informatii referitoare la numarul mediu anual de salariati/cifra de afaceri anuala neta/active totale. Astfel, la completarea acestui 
document, solicitantul nu a dorit sa ia in considerare nota de subsol nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu de 
salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere”. Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” se considera ca nu 
este indeplinit, deoarece, la verificare s-a constatat ca doc. 11.3 „Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor” nu furnizeaza informatii referitoare la 
numarul mediu anual de salariati/cifra de afaceri anuala neta/active totale. Astfel, la completarea acestui document, solicitantul nu a dorit sa ia in considerare nota de subsol 
nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se 
declara pe propria raspundere”. Criteriul de eligibilitate EG 1 – „Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare 
activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural” nu este indeplinit deoarece Extrasul de Carte Funciara depus de catre solicitant in cadrul Cererii de Finantare nu are inscris 
dreptul de proprietate dobandit prin Contractul de Vanzare-Cumparare nr. 1713 din 27.07.2012. Solicitantul a prezentat un Extras de Carte Funciara pe numele 
vanzatorului, din care nu rezulta notarea dreptului de proprietate a SC AXOR AUTOMATION SRL pentru imobilul aferent investitiei din proiect.In conformitate cu preveder
procedurale si cu cele specificate mai sus, proiectul devine neeligibil deoarece solicitantul nu a prezentat Extrasul de Carte Funciara, document obligatoriu.Criteriul de 
eligibilitate EG 6 „Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” nu este indeplinit deoarece doc. 3.2 - 
Extrasul de Carte Funciara este eliberat pe numele vanzatorului terenului, iar din acest document nu rezulta notarea dreptului de proprietate a SC AXOR AUTOMATION 
SRL (solicitant) pentru imobilul aferent investitiei din proiect. Criteriul de eligibilitate EG 1 – „Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie 
inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural” nu este indeplinit deoarece Extrasul de Carte Funciara depus de catre solicitant in cadrul 
Cererii de Finantare nu are inscris dreptul de proprietate dobandit prin Contractul de Vanzare-Cumparare nr. 1713 din 27.07.2012. Solicitantul a prezentat un Extras de 
Carte Funciara pe numele vanzatorului, din care nu rezulta notarea dreptului de proprietate a SC AXOR AUTOMATION SRL pentru imobilul aferent investitiei din proiect.In 
conformitate cu prevederile procedurale si cu cele specificate mai sus, proiectul devine neeligibil deoarece solicitantul nu a prezentat Extrasul de Carte Funciara, document 
obligatoriu.Criteriul de eligibilitate EG 6 „Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” nu este 
indeplinit deoarece doc. 3.2 - Extrasul de Carte Funciara este eliberat pe numele vanzatorului terenului, iar din acest document nu rezulta notarea dreptului de proprietate a 
SC AXOR AUTOMATION SRL (solicitant) pentru imobilul aferent investitiei din proiect. Pentru categoria de bunuri solicitantul a prezentat oferte, iar pentru categoria de 
servicii solicitantul a prezentat oferte din baza de preturi APDRP. Pentru categoria de bunuri solicitantul a prezentat oferte, iar pentru categoria de servicii solicitantul a 
prezentat oferte din baza de preturi APDRP. Cererea de finantare este declarata neeligibila deoarece nu sunt indeplinite urmatoarele criterii de eligibilitate: EG 1 „Micro-
intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural” si EG6 „Beneficiarul 
trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani”. Cererea de finantare este declarata neeligibila deoarece nu sunt 
indeplinite urmatoarele criterii de eligibilitate: EG 1 „Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea 
propusa prin proiect, in spatiul rural” si EG6 „Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani”.
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575 312 C 01 12 6 13 00058 2012 9 27
“INFIINTARE SECTIE DE 

PRODUCTIE ECHIPAMENTE 
TERMICE”

CENAN GEORGE 
- DUMITRU CLUJ

Comuna/Oras 
CIURILA Sat 

CIURILA
- - - - - - - - - - 235.100 90.250 199.835 0 35.265 85.285.831

Pct1. Solicitantul Cenan George-Dumitru este neeligibil prin necomplectarea in mod corect a Anexei 4.1. Din extrasele RECOM anexate reese ca acesta este LEGAT pe 
codul CAEN 2521 depus prin proiect cu SC CARPATIQ SRL de MARONA RALUCA ROXANA care la randul ei depune un proiect asemanator in aceesi sesiune si in 
acelasi timp de TEHNIQ SRL, care are ca si cod secundar codul mai sus amintit si la care acesta din urma detine un nr. de 90% actiuni.Pct. 1.2 Declaratia F ( pct. 3 ) 
Acesta nu a prezentat toate informatiile in mod corect si astfel sa respecte conditiile cerute in reglemantarile referitoare la prezentul program si pe cele legate de proiectul 
anexat. - EG 7 - NU Beneficiarul nu face dovada cofinantarii: Extrasele de cont sunt edificatoare conform referintelor bancare Raluca Marona ordonatorul de credit din 
JASIENICA SLASKIE PL 81109017400000000118694170 ( Polonia ) in baza contractului de imprumut nr.1/24.09.2012 incarca contul dl. Cenan George Dumitru in 
25.09.2012 ora 15 : 24. Ulterior Cenan George Dumitru transfera din contul ( IBAN RO29RNCB0298123496780002 ) recent incarcat SUMA DE 40.000 euro in contul ( 
IBAN RO45RNCB0298000467050001) deschis la BCR AGENTIA MANASTUR pe numele Marona Raluca Roxana aceesi suma de 40.000 euro, avand mentiunea restituire 
conf. Inprumut nr. 1/24.09.2012. In urma acestei operatiuni bancare efectuata tot in 25.09.2012 ora 15 :48, contul dl. Cenan este 0. Aceste transferuri bancare succesive a 
aceleiasi sume de bani, ne indretateste sa consideram aceste operatiuni financiare bancare in scopul demonstrarii "existentei" cofinantarii proiectelor, prin aceeasi suma de 
bani, transferati de la unul la altul prin contracte intre parti. Din analiza documentara si Doc 16 aferent sesiunii in curs au fost identificate proiecte cu acelasi ,amplasament, 
consultant existand astfel legaturi intre solicitant ,consultant,vinzatori si alte proiecte dupa cum urmeaza : Solicitantii CENAN GEORGE DUMITRU (F 
312C011261300058)si MARONA RALUCA ROXANA (F 312C011261300062) au fracţionat investiţia cod CAEN 2511 si terenul cu scopul de a depăşi plafonul maxim si 
pentru a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare pe aceeasta măsură.Sustinerea celor mentionate se bazeaza si pe urmatoarele:1. Contractul de vanzare 
cumparare este comun ( aceeasi locatie ) respectiv numitii Revnic Cornel si Revnic Dorina vand suprafata de 5000 mp, teren “arabil” inscrisa in C.F. nr. 52375 Ciurila, 
numitilor MARONA RALUCA ROXANA si CENAN GEORGE DUMITRU in cota de ½, respectiv 2500 mp fiecaruia; inscrise ulterior in C.F. nr. 52384 – Marona Raluca 
Roxana si C.F. nr. 52385 – Cenan George Dumitru.2. Cererea de finantare Anexele si Studiile de fezabilitate sunt intocmite de aceeasi firma respectiv SC LUCAIUZ SRL . 
Partea tehnica si arhitectura S.F. de catre SC DIAGONAL PROIECT SRL. Studiile de Fezabilitate sunt indentice intotalitate ca continut cu diferenta unor mici parametrii 
tehnici de constructie. Inclusiv titlul proiectelor sunt aproape indentice. Titlul proiectului solicitantei Marona Raluca – Roxana este “ INFIINTARE SECTIE DE PRODUCTIE 
TUBURI TERMICE” iar al solicitantului Cenan George – Dumitru este“ INFIINTARE SECTIE DE PRODUCTIE ECHIPAMENTE TERMICE” I VERIFICAREA 
ELIGIBILITATII Pct1.- Solicitantul Cenan George-Dumitru este neeligibil prin necomplectarea in mod corect a Anexei 4.1.Pct II - "Tipul intreprinderii". Din extrasele 
RECOM anexate reese ca acesta este LEGAT pe codul CAEN 2521 depus prin proiect cu SC CARPATIQ SRL de MARONA RALUCA ROXANA care la randul ei depune 
un proiect asemanator in aceesi sesiune si in acelasi timp de TEHNIQ SRL, care are ca si cod secundar codul mai sus amintit si la care acesta din urma detine un nr. de 
90% actiuni.Pct. 1.2 Declaratia F ( pct. 3 ) Acesta nu a prezentat toate informatiile in mod corect si astfel nu respecta conditiile cerute in reglemantarile referitoare la 
prezentul program si pe cele legate de proiectul anexat. II - EG 7 - NU Beneficiarul nu face dovada cofinantarii: Extrasele de cont sunt edificatoare conform referintelor 
bancare Raluca Marona ordonatorul de credit din JASIENICA SLASKIE PL 81109017400000000118694170 ( Polonia ) in baza contractului de imprumut nr.1/24.09.2012 
incarca contul dl. Cenan George Dumitru in 25.09.2012 ora 15 : 24. Ulterior Cenan George Dumitru transfera din contul ( IBAN RO29RNCB0298123496780002 ) recent 
incarcat SUMA DE 40.000 euro in contul ( IBAN RO45RNCB0298000467050001) deschis la BCR AGENTIA MANASTUR pe numele Marona Raluca Roxana aceesi suma 
de 40.000 euro, avand mentiunea restituire conf. Inprumut nr. 1/24.09.2012. In urma acestei operatiuni bancare efectuata tot in 25.09.2012 ora 15 :48, contul dl. Cenan 
este 0. Aceste transferuri bancare succesive a aceleiasi sume de bani, ne indretateste sa consideram aceste operatiuni financiare bancare in scopul demonstrarii "existen
cofinantarii proiectelor, prin aceeasi suma de bani, transferati de la unul la altul prin contracte intre parti. III - CREERE DE CONDITII ARTIFICIALEDin analiza documentar
si Doc 16 aferent sesiunii in curs au fost identificate proiecte cu acelasi ,amplasament, consultant existand astfel legaturi intre solicitant ,consultant,vinzatori si alte proiecte 
dupa cum urmeaza : Solicitantii CENAN GEORGE DUMITRU (F 312C011261300058)si MARONA RALUCA ROXANA (F 312C011261300062) au fracţionat investiţia cod 
CAEN 2521 si terenul cu scopul de a depăşi plafonul maxim si pentru a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare pe aceeasta măsură.Sustinerea celor mentionate 
se bazeaza si pe urmatoarele:1. Contractul de vanzare cumparare este comun ( aceeasi locatie ) respectiv numitii Revnic Cornel si Revnic Dorina vand suprafata de 5000 
mp, teren “arabil” inscrisa in C.F. nr. 52375 Ciurila, numitilor MARONA RALUCA ROXANA si CENAN GEORGE DUMITRU in cota de ½, respectiv 2500 mp fiecaruia; 
inscrise ulterior in C.F. nr. 52384 – Marona Raluca Roxana si C.F. nr. 52385 – Cenan George Dumitru.2. Cererea de finantare, Anexele si Studiile de fezabilitate sunt 
intocmite de aceeasi firma respectiv SC LUCAIUZ SRL . Partea tehnica si arhitectura S.F. de catre SC DIAGONAL PROIECT SRL. Studiile de Fezabilitate sunt aproaope 
indentice in totalitate ca continut cu diferenta unor mici parametrii tehnici de constructie Inclusiv titlul proiectelor sunt aproape indentice Titlul proiectului solicitantei Maron
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CONSTRUIRE ŞI DOTARE 
ATELIER DE CROITORIE IN 
SAT FLOREŞTI, COMUNA 

FLOREŞTI, JUDEŢUL CLUJ

S.C.  ARTPASO  
S.R.L. CLUJ

Comuna/Oras 
FLORESTI Sat 

FLORESTI
- - - - - - - - - - 199.999 17.824 169.999 0 30.000 85.455.830

Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” se considera ca nu este indeplinit deoarece, la verificare s-au constat urmatoarele:Solicitantul a completat documentul 
doc.11.3 fara sa respecte prevederile notei de subsol nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra 
afaceri neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere”.La verificarea in baza de date RECOM s-a constatat ca asociatul unic MAGDAS PAULA, 
CNP 27609071220682 mai este asociat majoritar (cu o cota de participare de 90%) si in SC WINEX IMPEX SRL. Aceasta societate este autorizata sa functioneze, 
conform articolului 15 din Legea 359/2004, la sediul secundar din comuna Floresti, judetul Cluj, pe codul CAEN 1419 „Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii 
n.c.a”, caen care coincide cu codul CAEN al activitatii finantate prin proiectul depus de SC ARTPASO SRL.Prin urmare, tinand cont de faptul ca cele doua intreprinderi isi 
desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta se considera ca intreprinderile sunt de tip „intreprinderi legate”.In Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea 
intreprinderii (doc. 11.3) solicitantul insa a declarat in mod fals ca SC ARTPASO SRL este o „intreprindere autonoma”.Punctul „1.6. Solicitantul este inregistrat cu codul 
CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect? se considera indeplinit deoarece, la verificare s-a constatat ca activitatea finantata prin proiect se incadreaza in Codul 
CAEN 1413 „Fabricarea altor articole de imbracaminte”, cod CAEN care poate fi identificat in Certificatul Constatator emis de ORC. Punctul „1.1 Care este statutul 
solicitantului ?” se considera ca nu este indeplinit deoarece, la verificare s-au constat urmatoarele:Solicitantul a completat documentul doc.11.3 fara sa respecte prevederile 
notei de subsol nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri neta si activele totale se 
determina si se declara pe propria raspundere”.La verificarea in baza de date RECOM s-a constatat ca asociatul unic MAGDAS PAULA, CNP 27609071220682 mai este 
asociat majoritar (cu o cota de participare de 90%) si in SC WINEX IMPEX SRL. Aceasta societate este autorizata sa functioneze, conform articolului 15 din Legea 
359/2004, la sediul secundar din comuna Floresti, judetul Cluj, pe codul CAEN 1419 „Fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii n.c.a”, caen care coincide cu 
codul CAEN al activitatii finantate prin proiectul depus de SC ARTPASO SRL.Prin urmare, tinand cont de faptul ca cele doua intreprinderi isi desfasoara activitatea pe 
aceeasi piata relevanta se considera ca intreprinderile sunt de tip „intreprinderi legate”.In Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii (doc. 11.3) 
solicitantul insa a declarat in mod fals ca SC ARTPASO SRL este o „intreprindere autonoma”.Punctul „1.6. Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se 
finanteaza prin proiect? se considera indeplinit deoarece, la verificare s-a constatat ca activitatea finantata prin proiect se incadreaza in Codul CAEN 1413 „Fabricarea altor 
articole de imbracaminte”, cod CAEN care poate fi identificat in Certificatul Constatator emis de ORC. Criteriul de eligibilitate „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze 
viabilitatea investitiei” se considera ca nu este indeplinit deoarece s-a constatat ca solicitantul nu a respectat prevederile continutului cadru al Studiului de Fezabilitate 
conform carora „randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare si nici in anii de previziune !” Astfel, in Ane
B6 se constata ”minus”pentru luna 12. Solicitantul a prezentat pentru servicii devize financiare insa nu au fost prezentate Oferte/Extrase din baza de date de preturi. Exista o 
serie de bunuri pentru care nu s-au prezentat Oferte/Extrase din baza de date de preturi. Solicitantul a prezentat pentru servicii devize financiare insa nu au fost prezentate 
Oferte/Extrase din baza de date de preturi. Exista o serie de bunuri pentru care nu s-au prezentat Oferte/Extrase din baza de date de preturi. Cererea de Finantare este 
neeligibila deoarece nu sunt indeplinite punctele 1.1 si EG2. Cererea de Finantare este neeligibila deoarece nu sunt indeplinite punctele 1.1 si EG2.
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CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, 
AMENAJARI, RACORDURI SI 

BRANSAMENTE

SC AMC 
FASONARE OTEL 

SRL
CLUJ

Comuna/Oras 
APAHIDA Sat SUB 

COASTA
- - - - - - - - - - 217.796 15.000 185.126 0 32.670 85.640.956

Cap. 4 Solicitantul nu ataseaza oferte de bunuri, servicii conforme si nici baza de date a APDRP. S-a atasat o oferta probabil de bunuri in limba engleza fara echivalent in 
Bugetul indicativ. Astfel nu s-a putut face verificarea rezonabilităţii preţurilor. Cap.6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a 
obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Din analiza documentara preliminara, Documentul 16 aferent sesiunii M312 - 01-12, pentru judetul Cluj in urma 
vizitelor in teren si a verificarii eligibilitatii au fost identificate urmatoarele elemente comune: Proiecte cu acelasi titlu, sediu social, amplasament, consultant: 1. 
F312C011261300055 - SC AMC FASONARE OTEL SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. 
Sediu social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 
50193, cota 1300/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL2. F312C011261300051 - SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – “CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE, IMPREJMUIRI,AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 
07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 1300/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL 3. 
F312C011261300052 - SC STEEL BENDING SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu 
social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 
50193, cota 1196/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL 4. F312C011261300074 - SC SCCP OTEL SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, 
IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 11.09.2012) 
Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 1986/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST 5. F312C011261300054 - 
SC STAHL MEISTER SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, com. 
Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 1402/45676 
mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL. Domiciliu comun - Cluj-Napoca, Aleea Godeanu, nr. 12. - pentru reprezentantii legali ai proiectelor: F312C011261300051 - 
SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”, F312C011261300052 - 
SC STEEL BENDING SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. F312C011261300055 - SC AMC 
FASONARE OTEL SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”si F312C011261300074 - SC SCCP 
OTEL SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE” Jud. Cluj. Alte elemente comune: Conventiile de 
constituire a dreptului de superficie sunt realizate intre solicitanti si proprietarii: Cuc Ramona – Atena , Cuc Rares-Razvan, mandatati prin Pacurar Anca. Extrase de cont 
pentru dovada cofinantarii: F312C011261300051 - SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – 162 134 RON, creditare firma - 20.09.2012 F312C011261300052 - SC STEEL 
BENDING SRL– 162 520 RON, creditare firma - 26.09.2012 F312C011261300054 - SC STAHL MEISTER SRL– 162 680 RON, creditare firma - 25.09.2012 
F312C011261300055 - SC AMC FASONARE OTEL SRL– 162 450 RON, creditare firma - 24.09.2012 F312C011261300074 - SC SCCP OTEL SRL– 162 360 RON, 
creditare firma - 21.09.2012 CONCLUZIEAcelaşi titlu al proiectului este identificat la toate cele cinci (5) proiecte mentionate mai sus.Inclusiv descrierea, codul de activitate 
CAEN 2511 si S.F este indentic □DA 2. Acelaşi sediu social se regăseşte la toate proiectele □DA 3. Acelaşi amplasament (comuna Apahida, sat Sub Coasta, teren ,nr. 
cadastral)) al proiectului se regăseşte la toate cele 5 proiecte □ DA 4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului nu se regăseşte la două sau mai multe proiecte, dar domiciliul 
acestora este acelasi □DA 5. Acelaşi consultant si proiectant al proiectului se regăseşte la toate cele cinci proiecte □ DA Consideram ca au fost identificate suficiete 
elemente care sa conduca la suspiciunea privind crearea de conditii artificiale ce sa conduca la fracţionarea artificială a investiţiei/terenului/ cu scopul de a depăşi plafonul 
maxim în cadrul măsurii si pentru a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare pe aceeaşi măsură. Cap. 4 Solicitantul nu ataseaza oferte de bunuri, servicii conforme 
si nici baza de date a APDRP. S-a atasat o oferta probabil de bunuri in limba engleza si fara echivalent in Bugetul indicativ. Astfel nu s-a putut face verificarea rezonabilităţii 
preţurilor.Cap.6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Din 
analiza documentara preliminara, Documentul 16 aferent sesiunii M312 - 01-12, pentru judetul Cluj in urma vizitelor in teren si a verificarii eligibilitatii au fost identificate 
urmatoarele elemente comune: Proiecte cu acelasi titlu, sediu social, amplasament, consultant: 1. F312C011261300055 - SC AMC FASONARE OTEL SRL– 
“CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 
11, ap. 5 (infiintata 07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 1300/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM 
INVEST SRL2. F312C011261300051 - SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI,AMENAJARI, RACORDURI SI 
BRANSAMENTE” Sediu social: jud Cluj com Floresti sat Floresti str Porii nr 11 ap 5 (infiintata 07 09 2012) Amplasament: Jud Cluj com Apahida sat Sub Coasta
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CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, 
AMENAJARI, RACORDURI SI 

BRANSAMENTE

SC STAHL 
MEISTER SRL CLUJ

Comuna/Oras 
APAHIDA Sat SUB 

COASTA
- - - - - - - - - - 235.000 15.000 199.750 0 35.250 85.840.706

Cap. 4 Solicitantul nu ataseaza oferte de bunuri, servicii conforme si nici baza de date a APDRP. Nu s-a atasat oferte, s-a atasat o oferta probabil de bunuri in limba engleza 
fara echivalent in Bugetul indicativ. Astfel nu s-a putut face verificarea rezonabilităţii preţurilor. Cap.6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de 
plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Din analiza documentara preliminara, Documentul 16 aferent sesiunii M312 - 01-12, pentru 
judetul Cluj in urma vizitelor in teren si a verificarii eligibilitatii au fost identificate urmatoarele elemente comune: Proiecte cu acelasi titlu, sediu social, amplasament, 
consultant: 1. F312C011261300054 - SC STAHL MEISTER SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI 
BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, 
teren nr. Cadastral: 50193, cota 1402/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL2. F312C011261300051 - SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – “CONSTRUIRE 
HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI,AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 
(infiintata 07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 1300/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL 
3. F312C011261300052 - SC STEEL BENDING SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu 
social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 
50193, cota 1196/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL 4. F312C011261300055 - SC AMC FASONARE OTEL SRL– “CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 
07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 1300/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL 5. 
F312C011261300074 - SC SCCP OTEL SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: 
jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 11.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 
1986/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST Domiciliu comun - Cluj-Napoca, Aleea Godeanu, nr. 12. - pentru reprezentantii legali ai proiectelor: 
F312C011261300051 - SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”, 
F312C011261300052 - SC STEEL BENDING SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. 
F312C011261300055 - SC AMC FASONARE OTEL SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”si 
F312C011261300074 - SC SCCP OTEL SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE” Jud. Cluj. Alte 
elemente comune: Conventiile de constituire a dreptului de superficie sunt realizate intre solicitanti si proprietarii: Cuc Ramona – Atena , Cuc Rares-Razvan, mandatati prin 
Pacurar Anca. Extrase de cont pentru dovada cofinantarii: F312C011261300051 - SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – 162 134 RON, creditare firma - 20.09.2012 
F312C011261300052 - SC STEEL BENDING SRL– 162 520 RON, creditare firma - 26.09.2012 F312C011261300054 - SC STAHL MEISTER SRL– 162 680 RON, 
creditare firma - 25.09.2012 F312C011261300055 - SC AMC FASONARE OTEL SRL– 162 450 RON, creditare firma - 24.09.2012 F312C011261300074 - SC SCCP 
OTEL SRL– 162 360 RON, creditare firma - 21.09.2012 Valoarea totala a proiectului (valoarea investitiei) din Proiectii Anexa B9 indentica 1.102.745 lei cu exceptia SC 
AMD FASONARE OTEL SRL CONCLUZIEAcelaşi titlu al proiectului este identificat la toate cele cinci (5) proiecte mentionate mai sus.Inclusiv descrierea, codul de 
activitate CAEN 2511 si S.F este indentic □DA 2. Acelaşi sediu social se regăseşte la toate proiectele □DA 3. Acelaşi amplasament (comuna Apahida, sat Sub Coasta, teren 
,nr. cadastral)) al proiectului se regăseşte la toate cele 5 proiecte □ DA 4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului nu se regăseşte la două sau mai multe proiecte, dar 
domiciliul acestora este acelasi □DA 5. Acelaşi consultant si proiectant al proiectului se regăseşte la toate cele cinci proiecte □ DA Consideram ca au fost identificate 
suficiete elemente care sa conduca la suspiciunea privind crearea de conditii artificiale ce sa conduca la fracţionarea artificială a investiţiei/terenului/ cu scopul de a depăşi 
plafonul maxim în cadrul măsurii si pentru a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare pe aceeaşi măsură. Cap. 4 Solicitantul nu ataseaza oferte de bunuri, servicii 
conforme si nici baza de date a APDRP. Nu s-a atasat oferte conform devizelor neexistand echivalent in Bugetul indicativ. Astfel nu s-a putut face verificarea rezonabilităţii 
preţurilor.Cap.6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Din 
analiza documentara preliminara, Documentul 16 aferent sesiunii M312 - 01-12, pentru judetul Cluj in urma vizitelor in teren si a verificarii eligibilitatii au fost identificate 
urmatoarele elemente comune: Proiecte cu acelasi titlu, sediu social, amplasament, consultant: 1. F312C011261300054 - SC STAHL MEISTER SRL– “CONSTRUIRE 
HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 
(infiintata 07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 1402/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST 
SRL2 F312C011261300051 - SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE IMPREJMUIRI AMENAJARI RACORDURI SI
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CONSTRUIRE SI DOTARE 
SERVICE AUTO ŞI ANEXE ÎN 

SCOPUL DIVERSIFICĂRII 
SERVICIILOR PENTRU 

POPULAŢIA RURALĂ DIN 
COMUNA CUZDRIOARA , 

JUDETUL CLUJ

SC M VIEW 
SERVICE SRL CLUJ

Comuna/Oras 
CUZDRIOARA Sat 

CUZDRIOARA
- - - - - - - - - - 284.689 5.834 199.282 0 85.407 86.039.988

Criteriul de eligibilitate „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” nu este indeplinit deoarece solicitantul nu a respectat prevederile continutului cadru 
al Studiului de Fezabilitate conform carora, citam: „randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare si nici in 
anii de previziune !”. Astfel solicitantul inregistreaza „minus” pe disponibilul de numerar in lunile primului an de implementare (Anexa B5), anului al doilea de implementare 
(Anexa B6) cat si anului al treilea de implementare (Anexa B7).De asemenea, cu toate ca s-au solicitat informatii suplimentare, solicitantul nu a cuprins in Bugetul Indicativ 
cheltuieli aferente alimentarii cu apa si canalizare, utilitati in lipsa carora obiectivul de investitie nu poate functiona. Criteriul de eligibilitate „EG2– Beneficiarul trebuie sa 
demonstreze viabilitatea investitiei” nu este indeplinit deoarece solicitantul nu a respectat prevederile continutului cadru al Studiului de Fezabilitate conform carora, citam: 
„randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare si nici in anii de previziune !”. Astfel solicitantul inregistreaza 
„minus” pe disponibilul de numerar in lunile primului an de implementare (Anexa B5), anului al doilea de implementare (Anexa B6) cat si anului al treilea de implementare 
(Anexa B7).De asemenea, cu toate ca s-au solicitat informatii suplimentare, solicitantul nu a cuprins in Bugetul Indicativ cheltuieli aferente alimentarii cu apa si canalizare, 
utilitati in lipsa carora obiectivul de investitie nu poate functiona. Criteriul de eligibilitate „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” nu este indeplinit 
deoarece solicitantul nu a respectat prevederile continutului cadru al Studiului de Fezabilitate conform carora, citam: „randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » 
nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare si nici in anii de previziune !”. Astfel solicitantul inregistreaza „minus” pe disponibilul de numerar in lunile primului 
an de implementare (Anexa B5), anului al doilea de implementare (Anexa B6) cat si anului al treilea de implementare (Anexa B7).De asemenea, cu toate ca s-au solicitat 
informatii suplimentare, solicitantul nu a cuprins in Bugetul Indicativ cheltuieli aferente alimentarii cu apa si canalizare, utilitati in lipsa carora obiectivul de investitie nu poate 
functiona. Criteriul de eligibilitate „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” nu este indeplinit deoarece solicitantul nu a respectat prevederile 
continutului cadru al Studiului de Fezabilitate conform carora, citam: „randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » nu poate fi negativ in nici una din lunile de 
implementare si nici in anii de previziune !”. Astfel solicitantul inregistreaza „minus” pe disponibilul de numerar in lunile primului an de implementare (Anexa B5), anului al 
doilea de implementare (Anexa B6) cat si anului al treilea de implementare (Anexa B7).De asemenea, cu toate ca s-au solicitat informatii suplimentare, solicitantul nu a 
cuprins in Bugetul Indicativ cheltuieli aferente alimentarii cu apa si canalizare, utilitati in lipsa carora obiectivul de investitie nu poate functiona. Solicitantul nu a prezentat 
extrase din baza de date de preturi/oferte pentru serviciile de consultanta. Solicitantul nu a prezentat extrase din baza de date de preturi/oferte pentru serviciile de 
consultanta. Cererea de Finantare nu este indeplinita deoarece nu este indeplinit EG 2. Cererea de Finantare nu este indeplinita deoarece nu este indeplinit EG 2.
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CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, 
AMENAJARI, RACORDURI SI 

BRANSAMENTE

SC STEEL 
BENDING SRL CLUJ

Comuna/Oras 
APAHIDA Sat SUB 

COASTA
- - - - - - - - - - 235.000 15.000 199.750 0 35.250 86.239.738

Cap. 4 Solicitantul nu ataseaza oferte de bunuri, servicii conforme si nici baza de date a APDRP. S-a atasat o oferta probabil de bunuri in limba engleza fara echivalent in 
Bugetul indicativ. Astfel nu s-a putut face verificarea rezonabilităţii preţurilor. Cap.6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a 
obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Din analiza documentara preliminara, Documentul 16 aferent sesiunii M312 - 01-12, pentru judetul Cluj in urma 
vizitelor in teren si a verificarii eligibilitatii au fost identificate urmatoarele elemente comune: Proiecte cu acelasi titlu, sediu social, amplasament, consultant: 1. 
F312C011261300052 - SC STEEL BENDING SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu 
social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 
50193, cota 1196/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL 2. F312C011261300051 - SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – “CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE, IMPREJMUIRI,AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 
07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 1300/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL 3. 
F312C011261300054 - SC STAHL MEISTER SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu 
social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 
50193, cota 1402/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL 4. F312C011261300055 - SC AMC FASONARE OTEL SRL– “CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 
07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 1300/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL 5. 
F312C011261300074 - SC SCCP OTEL SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: 
jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 11.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 
1986/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST Domiciliu comun - Cluj-Napoca, Aleea Godeanu, nr. 12. - pentru reprezentantii legali ai proiectelor: 
F312C011261300051 - SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”, 
F312C011261300052 - SC STEEL BENDING SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. 
F312C011261300055 - SC AMC FASONARE OTEL SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”si 
F312C011261300074 - SC SCCP OTEL SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE” Jud. Cluj. Alte 
elemente comune: Conventiile de constituire a dreptului de superficie sunt realizate intre solicitanti si proprietarii: Cuc Ramona – Atena , Cuc Rares-Razvan, mandatati prin 
Pacurar Anca. Extrase de cont pentru dovada cofinantarii: F312C011261300051 - SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – 162 134 RON, creditare firma - 20.09.2012 
F312C011261300052 - SC STEEL BENDING SRL– 162 520 RON, creditare firma - 26.09.2012 F312C011261300054 - SC STAHL MEISTER SRL– 162 680 RON, 
creditare firma - 25.09.2012 F312C011261300055 - SC AMC FASONARE OTEL SRL– 162 450 RON, creditare firma - 24.09.2012 F312C011261300074 - SC SCCP 
OTEL SRL– 162 360 RON, creditare firma - 21.09.2012CONCLUZIEAcelaşi titlu al proiectului este identificat la toate cele cinci (5) proiecte mentionate mai sus.Inclusiv 
descrierea, codul de activitate CAEN 2511 si S.F este indentic □DA 2. Acelaşi sediu social se regăseşte la toate proiectele □DA 3. Acelaşi amplasament (comuna Apahida, 
sat Sub Coasta, teren ,nr. cadastral)) al proiectului se regăseşte la toate cele 5 proiecte □ DA 4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului nu se regăseşte la două sau mai 
multe proiecte, dar domiciliul acestora este acelasi □DA 5. Acelaşi consultant si proiectant al proiectului se regăseşte la toate cele cinci proiecte □ DA Consideram ca au fost 
identificate suficiete elemente care sa conduca la suspiciunea privind crearea de conditii artificiale ce sa conduca la fracţionarea artificială a investiţiei/terenului/ cu scopul 
a depăşi plafonul maxim în cadrul măsurii si pentru a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare pe aceeaşi măsură. Cap. 4 Solicitantul nu ataseaza oferte de bunuri, 
servicii conforme si nici baza de date a APDRP. S-a atasat o oferta probabil de bunuri in limba engleza fara echivalent in Bugetul indicativ. Astfel nu s-a putut face 
verificarea rezonabilităţii preţurilor.Cap.6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor măsurii.Din analiza documentara preliminara, Documentul 16 aferent sesiunii M312 - 01-12, pentru judetul Cluj in urma vizitelor in teren si a verificarii eligibilita
au fost identificate urmatoarele elemente comune: Proiecte cu acelasi titlu, sediu social, amplasament, consultant: 1. F312C011261300052 - SC STEEL BENDING SRL– 
“CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 
11, ap. 5 (infiintata 07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 1196/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM 
INVEST SRL 2. F312C011261300051 - SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI,AMENAJARI, RACORDURI SI 
BRANSAMENTE” Sediu social: jud Cluj com Floresti sat Floresti str Porii nr 11 ap 5 (infiintata 07 09 2012) Amplasament: Jud Cluj com Apahida sat Sub Coasta
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CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, 
AMENAJARI, RACORDURI SI 

BRANSAMENTE

SC ECC STEEL 
INDUSTRY SRL CLUJ

Comuna/Oras 
APAHIDA Sat SUB 

COASTA
- - - - - - - - - - 235.000 10.000 199.750 0 35.250 86.439.488

Cap. 4 nu s-a putut face verificarea rezonabilităţii preţurilor. Solicitantul nu ataseaza oferte de bunuri, servicii conforme si nici baza de date a APDRP. S-a atasat o oferta 
probabil de bunuri in limba engleza fara echivalent in Bugetul indicativ. Cap.6. -- Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine 
astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Din analiza documentara preliminara, Documentul 16 aferent sesiunii M312 - 01-12, pentru judetul Cluj in urma vizite
in teren si a verificarii eligibilitatii au fost identificate urmatoarele elemente comune: Proiecte cu acelasi titlu, sediu social, amplasament, consultant: 1. F312C01126130005
- SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, 
com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 
1300/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL 2. F312C011261300052 - SC STEEL BENDING SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, 
AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, 
com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 1196/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL 3. F312C011261300054 - SC STAHL MEISTER 
SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. 
Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 1402/45676 mp. Consultant: SC 
ROMCOM INVEST SRL 4. F312C011261300055 - SC AMC FASONARE OTEL SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, 
RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. 
Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 1300/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL 5. F312C011261300074 - SC SCCP OTEL SRL– 
“CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 
11, ap. 5 (infiintata 11.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 1986/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM 
INVEST Domiciliu comun - Cluj-Napoca, Aleea Godeanu, nr. 12. - pentru reprezentantii legali ai proiectelor: F312C011261300051 - SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – 
“CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”, F312C011261300052 - SC STEEL BENDING SRL– 
“CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. F312C011261300055 - SC AMC FASONARE OTEL SRL– 
“CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”si F312C011261300074 - SC SCCP OTEL SRL– 
“CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE” Jud. Cluj. Alte elemente comune: Conventiile de constituire a 
dreptului de superficie sunt realizate intre solicitanti si proprietarii: Cuc Ramona – Atena , Cuc Rares-Razvan, mandatati prin Pacurar Anca. Extrase de cont pentru dovada 
cofinantarii: F312C011261300051 - SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – 162 134 RON, creditare firma - 20.09.2012 F312C011261300052 - SC STEEL BENDING SRL– 
162 520 RON, creditare firma - 26.09.2012 F312C011261300054 - SC STAHL MEISTER SRL– 162 680 RON, creditare firma - 25.09.2012 F312C011261300055 - SC 
AMC FASONARE OTEL SRL– 162 450 RON, creditare firma - 24.09.2012 F312C011261300074 - SC SCCP OTEL SRL– 162 360 RON, creditare firma - 
21.09.2012CONCLUZIEAcelaşi titlu al proiectului este identificat la toate cele cinci (5) proiecte mentionate mai sus.Inclusiv descrierea, codul de activitate CAEN 2511 si 
S.F este indentic □DA 2. Acelaşi sediu social se regăseşte la toate proiectele □DA 3. Acelaşi amplasament (comuna Apahida, sat Sub Coasta, teren ,nr. cadastral)) al 
proiectului se regăseşte la toate cele 5 proiecte □ DA 4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului nu se regăseşte la două sau mai multe proiecte, dar domiciliul acestora este 
acelasi □DA 5. Acelaşi consultant si proiectant al proiectului se regăseşte la toate cele cinci proiecte □ DA Consideram ca au fost identificate suficiete elemente care sa 
conduca la suspiciunea privind crearea de conditii artificiale ce sa conduca la fracţionarea artificială a investiţiei/terenului/ cu scopul de a depăşi plafonul maxim în cadrul 
măsurii si pentru a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare pe aceeaşi măsură. Cap. 4 Solicitantul nu ataseaza oferte de bunuri, servicii conforme si nici baza de 
date a APDRP. S-a atasat o oferta probabil de bunuri in limba engleza fara echivalent in Bugetul indicativ. Astfel nu s-a putut face verificarea rezonabilităţii preţurilor.Cap.6. 
Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Din analiza documentara 
preliminara, Documentul 16 aferent sesiunii M312 - 01-12, pentru judetul Cluj in urma vizitelor in teren si a verificarii eligibilitatii au fost identificate urmatoarele elemente 
comune: Proiecte cu acelasi titlu, sediu social, amplasament, consultant: 1. F312C011261300051 - SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – “CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 
07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 1300/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL 2. 
F312C011261300052 - SC STEEL BENDING SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu 
social: jud Cluj com Floresti sat Floresti str Porii nr 11 ap 5 (infiintata 07 09 2012) Amplasament: Jud Cluj com Apahida sat Sub Coasta teren nr Cadastral
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CONSTRUCŢIE HALĂ ŞI 
ACHIZIŢIE  UTILAJE PENTRU 
BRICHETAREA BIOMASEI ÎN 
CADRUL S.C BMS ENERGY 

S.R.L

S.C BMS 
ENERGY S.R.L CLUJ Comuna/Oras BELIS 

Sat SMIDA - - - - - - - - - - 235.140 9.594 199.869 0 35.271 86.639.357

La EG. 1 si EG. 6 s-a bifat NU deoarece contractul de concesiune nr 2679/03.09.2012 nu este incheiat la notariat si nu este insotit de adresa emisa de concedent care sa 
specifice:- suprafata concesionata la zi - daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind retrocedarea sau diminuarea, si daca da, sa se mentioneze care este 
suprafata supusa acestui proces;- situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a investitiilor prevazute in contract, daca 
concesionarul si-a respectat graficul de plata a redeventei si alte clauze. SC BMS ENERGY SRL nu a prezentat extrasul de carte funciara sau documentul care sa certifice 
ca nu au fost finalizate lucrarille de cadastru eliberat de unitatea administrativ teritoriala competente. Solicitantul a prezentat adeverinta nr 2873/24.09.2012 emisa de 
Primaria Belis care certifica faptul ca pentru terenul identificat prin contractul de concesiune este in curs de intocmire documentatia cadastrala. Aceasta adeverinta nu 
certifica faptul ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru, autoritatea competenta pentru emiterea acestui document fiind OCPI Cluj. Terenul aferent investitiei este situat 
in interiorul Sitului Natura 2000 Muntii Apuseni, conform HG 971/2011 si Situl Natura 2000 Apuseni conform Ordonantei nr 2387/2011. Agentia de Mediu a decis ca este 
necesara declansarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru aceasta fiind necesar doar Avizul Administratiei Parcului Natural Apuseni, desi Certifica
de Urbanism mentioneaza ca fiind necesar si Avizul Natura 2000. Nu este îndeplinit Criteriul de Eligibilitate EG2 – Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției: 
Activitatea propusă prin prezenta investiție constă în fabricarea brichetelor din deseuri lemnoase si rumegus. Pentru desfășurarea acestei activități, solicitantul propune 
achiziționarea următoarelor echipamente:- Tocator de deseuri – 4,4 x 6,7 x 1,1 m- Uscator – 9,5x 3,1x 3,5 m- Presa brichetare – 1,8x 1,9x2,1 m- Masina ambalat – 1,5 x 2
x 1,75 m Pentru desfășurarea activității propuse, solicitantul va construi o hala in suprafața de 160 mp. Spațiul de care solicitantul dispune, nu poate asigura desfășurarea în 
condiții optime a activității propuse prin proiect având în vedere dimensiunea si modul de amplasare a echipamentelor precum și faptul că este necesar si de spațiu efectiv 
pentru derularea procesului tehnologic (de ex: spațiul aferent manevrării materiei prime și produsului finit de către operatori). De asemenea in studiul de fezabilitate sunt 
descrise utilaje, componente ale procesului tehnologic de realizare a brichetelor (de ex: moara cu ciocane), fara ca acestea sa fie incluse in estimarea bugetului totalizator, 
devizulul general si in plansele desenate si fara de care procesul tehnologic nu se poate realiza.Evidentiem ca în cadrul Studiului de fezabilitate există neconcordanțe intre 
suprafata constructiei propuse si plansele desenate. La EG. 1 si EG. 6 s-a bifat NU deoarece contractul de concesiune nr 2679/03.09.2012 nu este incheiat la notariat si nu 
este insotit de adresa emisa de concedent care sa specifice:- suprafata concesionata la zi - daca pentru suprafata concesionata exista solicitari privind retrocedarea sau 
diminuarea, si daca da, sa se mentioneze care este suprafata supusa acestui proces;- situatia privind respectarea clauzelor contractuale, daca este in graficul de realizare a 
investitiilor prevazute in contract, daca concesionarul si-a respectat graficul de plata a redeventei si alte clauze. SC BMS ENERGY SRL nu a prezentat extrasul de carte 
funciara sau documentul care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarille de cadastru eliberat de unitatea administrativ teritoriala competente. Solicitantul a prezentat 
adeverinta nr 2873/24.09.2012 emisa de Primaria Belis care certifica faptul ca pentru terenul identificat prin contractul de concesiune este in curs de intocmire 
documentatia cadastrala. Aceasta adeverinta nu certifica faptul ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru, autoritatea competenta pentru emiterea acestui document fiind 
OCPI Cluj. Terenul aferent investitiei este situat in interiorul Sitului Natura 2000 Muntii Apuseni, conform HG 971/2011 si Situl Natura 2000 Apuseni conform Ordonantei nr 
2387/2011. Agentia de Mediu a decis ca este necesara declansarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru aceasta fiind necesar doar Avizul 
Administratiei Parcului Natural Apuseni, desi Certificatul de Urbanism mentioneaza ca fiind necesar si Avizul Natura 2000. Nu este îndeplinit Criteriul de Eligibilitate EG2 – 
Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției: Activitatea propusă prin prezenta investiție constă în fabricarea brichetelor din deseuri lemnoase si rumegus. 
Pentru desfășurarea acestei activități, solicitantul propune achiziționarea următoarelor echipamente:- Tocator de deseuri – 4,4 x 6,7 x 1,1 m- Uscator – 9,5x 3,1x 3,5 m- 
Presa brichetare – 1,8x 1,9x2,1 m- Masina ambalat – 1,5 x 2,4 x 1,75 m Pentru desfășurarea activității propuse, solicitantul va construi o hala in suprafața de 160 mp. 
Spațiul de care solicitantul dispune, nu poate asigura desfășurarea în condiții optime a activității propuse prin proiect având în vedere dimensiunea si modul de amplasare a 
echipamentelor precum și faptul că este necesar si de spațiu efectiv pentru derularea procesului tehnologic (de ex: spațiul aferent manevrării materiei prime și produsului 
finit de către operatori). De asemenea in studiul de fezabilitate sunt descrise utilaje, componente ale procesului tehnologic de realizare a brichetelor (de ex: moara cu 
ciocane), fara ca acestea sa fie incluse in estimarea bugetului totalizator, devizulul general si in plansele desenate si fara de care procesul tehnologic nu se poate 
realiza.Evidentiem ca în cadrul Studiului de fezabilitate există neconcordanțe intre suprafata constructiei propuse si plansele desenate. Rezonabilitatea preturilor a fost 
verificata in intregime prin ofertele de preturi prezentate si extrasele de pret din baza de date. Rezonabilitatea preturilor a fost verificata in intregime prin ofertele de preturi 
prezentate si extrasele de pret din baza de date. Planul financiar este gresit completat si nu corespunde cu bugetul indicativ totalizator in care cheltuielile cu autofinantarea 
nu sunt corect incadrate in coloanele din planul financiar. Planul financiar este gresit completat si nu corespunde cu bugetul indicativ totalizator in care cheltuielile cu 
autofinantarea nu sunt corect incadrate in coloanele din planul financiar La EG 1 si EG 6 s-a bifat NU deoarece contractul de concesiune nr 2679/03 09 2012 nu es
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583 312 C 01 12 6 13 00145 2012 9 28
,,CONSTRUIRE ATELIER 

PRODUCȚIE POLISTIREN ȘI 
ÎMPREJMUIRI ”

S.C. 
POLISTIRENPRO

D S.R.L.
CLUJ

Comuna/Oras 
SAVADISLA Sat 

SAVADISLA
- - - - - - - - - - 215.900 8.500 183.515 0 32.385 86.822.872

Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” se considera ca nu este indeplinit, deoarece, la verificare s-a constatat ca doc. 11.3 „Declaratia privind incadrarea in catego
micro-intreprinderilor” nu este semnata, este incompleta si nu furnizeaza informatii referitoare la numarul mediu anual de salariati/ cifra de afaceri anuala neta/active totale. 
Astfel, la completarea acestui document, solicitantul nu a dorit sa ia in considerare nota de subsol nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu 
privire la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere . Punctul „1.1 Care este statutul 
solicitantului ?” se considera ca nu este indeplinit, deoarece, la verificare s-a constatat ca doc. 11.3 „Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor” nu este 
semnata, este incompleta si nu furnizeaza informatii referitoare la numarul mediu anual de salariati/ cifra de afaceri anuala neta/active totale. Astfel, la completarea acestui 
document, solicitantul nu a dorit sa ia in considerare nota de subsol nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu de 
salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere . • Criteriul de eligibilitate „EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele 
existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural” nu este indeplinit din urmatoarele motive: • 
Extrasul de Carte Funciara depus de catre solicitant in cadrul Cererii de Finantare nu are inscris la Partea II.(Foaie de proprietate) – Inscrieri privitoare la Proprietate - 
Contractul de vanzare cumparare nr. 2592/28.09.2012; Totodata din acelasi Extras de Carte Funciara nu rezulta notarea dreptului de folosinta a imobilului aferent investitiei 
din proiect. • In conformitate cu prevederile procedurale si cu cele specificate mai sus, proiectul devine neeligibil deoarece solicitantul nu a demonstrat dreptul de folosinta a 
imobilului.Criteriul de eligibilitate „EG 5” – Adresele de instiintare privind proprietatea sunt prezentate, datate si incheiate inaintea autentificarii contractului de vanzare 
cumparare:(Contractul de vanzare cumparare nr. 2592 este autentificat la data de 28.09.2012, iar adresele de instiintare sunt incheiate si datate la data de 27.09.2012).• 
Criteriul de eligibilitate „EG 6 – „Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” nu este indeplinit 
deoarece Extrasul de Carte Funciara este eliberat pe numele fostului proprietar al imobilului si nu pe cel al solicitantului de proiect, respectiv SC POLISTIRENPROD SRL. • 
Criteriul de eligibilitate „EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, 
in spatiul rural” nu este indeplinit din urmatoarele motive: • Extrasul de Carte Funciara depus de catre solicitant in cadrul Cererii de Finantare nu are inscris la Partea 
II.(Foaie de proprietate) – Inscrieri privitoare la Proprietate - Contractul de vanzare cumparare nr. 2592/28.09.2012; Totodata din acelasi Extras de Carte Funciara nu rezulta 
notarea dreptului de folosinta a imobilului aferent investitiei din proiect. • In conformitate cu prevederile procedurale si cu cele specificate mai sus, proiectul devine neeligibil 
deoarece solicitantul nu a demonstrat dreptul de folosinta a imobilului.Criteriul de eligibilitate „EG 5” – Adresele de instiintare privind proprietatea sunt prezentate, datate si 
incheiate inaintea autentificarii contractului de vanzare cumparare:(Contractul de vanzare cumparare nr. 2592 este autentificat la data de 28.09.2012, iar adresele de 
instiintare sunt incheiate si datate la data de 27.09.2012).• Criteriul de eligibilitate „EG 6 – „Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra 
terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” nu este indeplinit deoarece Extrasul de Carte Funciara este eliberat pe numele fostului proprietar al imobilului si nu pe cel al 
solicitantului de proiect, respectiv SC POLISTIRENPROD SRL. Proiectul a fost declarat neeligibil deoarece nu indeplineste urmatoarele criterii de eligibilitate: Punctul „1.1 
Care este statutul solicitantului ?” Criteriul de eligibilitate „EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si 
desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural” Criteriul de eligibilitate ,,EG 5 - Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei 
respective precum si avizele/autorizatiile de mediu sau sa prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si acordurile in domeniul mediului, conform 
legislatiei in vigoare,,Criteriul de eligibilitate „EG 6 – „Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” 
Proiectul a fost declarat neeligibil deoarece nu indeplineste urmatoarele criterii de eligibilitate: Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” Criteriul de eligibilitate „EG 1 – 
Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural” Criteriul de 
eligibilitate ,,EG 5 - Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective precum si avizele/autorizatiile de mediu sau sa prezinte dovada 
ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si acordurile in domeniul mediului, conform legislatiei in vigoare,,Criteriul de eligibilitate „EG 6 – „Beneficiarul trebuie sa 
dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani”

584 312 C 01 12 6 13 00143 2012 9 28

DEZVOLTAREA SERVICIILOR 
MEDICALE ÎN COMUNA BACIU 

PRIN INFIINTAREA FIRMEI 
RURALORTOMED

S.C 
RURALORTOME

D S.R.L.
CLUJ Comuna/Oras 

BACIU Sat POPESTI - - - - - - - - - - 264.999 31.213 185.499 0 79.500 87.008.371

1.1 Statutul solicitantuluiPct.1.5 Acţionarii majoritari ai solicitantului au deja proiecte aprobate sau in derulare în cadrul aceleiasi măsuri.In urma verificarii in baza de date 
FEADR s-a constatat ca asociatul majoritar al solicitantului SC RURALORTOMED SRL (F312C011261300143) ,are calitate de asociat unic in cadrul societatii 
MESTESUGUL SATULUI SRL (F312C01163300074)- societate care a incheiat contract de finantare cu APDRP pe aceiasi masura M312/2013.Respecttind metodologia d
verificare a criteriilor de eligibilitate proiectul este declarat NEELIGIBIL.In acest caz se incalca si F .DECLARATIA PE PROPRIE RASPUNDERE A SOLICITANTULUI 
,PCT.7 prin care se mentioneaza :Declar ca asociatii solicitantului nu au in derulare alte proiecte finantate prin FEADR in cadrul aceleiasi submasuri.Solicitantul nu a 
completat ANEXA 4.1. Declaratie privind incadrarea in categoria microintreprinderilor .Declaratia 11.2 Declaratie pe proprie raspundere ca isi va deschide punct de lucru in 
spatiul rural nu contine mentiunea “cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare “ conform continutului declaratiei prezentat in E-LISTA DOCUMENTELOR 
ANEXATE MASURI 312. EG1 Studiu de fezabilitate : Pct.2.3 Descrierea activitatii propuse prin proiect . Solicitantul nu a precizat capacitatea propusa a se realiza la 
finalizarea investitiei,nu a descris echipamentele de producere a energiei din surse regenerabile utilizate in scopul desfasurarii activitatii(panourile fotovoltaice - necesitatea 
,utilitatea ,oportunitatea,montarea si functionarea panourilor fotovoltaice )Nu s-a justificat necesitatea achizitionarii panourilor fotovoltaice raportate la cheltuielile cu energia 
electrica. Nu s-a anexat - Deviz obiect - Anexa A ,separat pentru echipamente producere energie regenerabila (panouri fotovoltaice) - tipuri de operatiuni finantate prin 
PERE.3.2.2 Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare .Nu s-a descris concret modul de racordare a obiectivului de investitie la utilitati 
(racordarea la apa ,bransarea la gaz ,alimentarea cu energie electrica se va face de la punctul cel mai apropiat de racord. Care ?. 3.3 Structura constructivă- nu s-a 
prezentat si descris structura constructiva pentru bazinul vidanjabil ecologic,parcari,trotuare,alei,circulatii auto,imprejmuire si Anexele A pentru aceste obiecte de investitie . 
3.6 Situatia existenta a utilitatilor.Nu s-a prezentat o situatie si analiza clara a utilitatilor existente.3.8 Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor .Solicitantul nu a 
facut o prezentare tehnica a constructiei in care urmeaza a fi amplasate utilajele/ echipamentele cu fundamentarea necesitatii acestora,caracteristicile tehnice . De 
asemenea in tabel nu sunt inscrise sumele totale pentru a putea fi identificate in liniile bugetare si devizul general.In cadrul proiectului nu s-a justificat necesitatea angajarii 
celor 8 persoane cu norma intreaga in cadru fluxului tehnologic. .Din documentele atasate la CF nu rezulta de unde a fost preluata suma pentru montaj si introdusa in 
devize.Formatul electronic (CD) al Cererii de finantare nu contine extrasul de cont. Bugetul indicativ / Devizul general – Nu exista corelatie intre valoarile inscrise in liniile 
bugetare ,anexele A si valoarile inscrise in liniile Devizului general ,devizele pe obiect. Pct.3.5 Pentru servicii de consultanta si asistenta tehnica nu s-au prezentat devize 
defalcate cu estimarea costurilor(nr.experti,ore/ expert,costuri /ora )si nici oferte. Oferte pentru bunuri nu sunt conforme (datate ). Planul financiar din studiu de fezabilitate 
este modificat ,nu contine toate liniile financiare (FEADR,PERE,procent contributie ,avans ,procent avans .) Conditii artificaiale –din analiza documentara si Doc 16 aferent 
sesiunii in curs au fost identificate proiecte cu acelasi titlu ,sediu social ,amplasament,consultant existand astfel legaturi intre solicitant ,consultant,vinzatori si alte proiecte 
dupa cum urmeaza : 1.F312C011261300140 - S.C. MESTEȘUGUL STICLEI SĂLĂJENE S.R.L.– “ÎNFIINȚARE ATELIER MESTESUGĂRESC PENTRU PRELUCRARE 
A STICLEI, COM. BACIU, JUD. CLUJ”. Sediu social: jud. Salaj, sat Criseni, nr. 214, camera 3 (infiintata 11.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Baciu, sat Popesti, 
teren nr. Cadastral: 52086, 1050 mp, Documente proprietate: Contract V-C S.C. MESTESUGUL SATULUI S.R.L In C V-C apare firma S.C. SAS ZANACANA 
CONSTRUCT SRL cu drept de privilegiu imobiliar asupra terenului. Asociat unic: Muresan Laviniu Reprezentant legal: Muresan Laviniu, Zalau, str. Tudor Vladimirescu, nr. 
17, bl. P18, sc. A Administrator: Sas Florin Bogdan, Consultant: SC SOLUTII EXTERNE IN CONSTRUCTII SRL, LOC.CRISENI, NR.214, JUD.SALAJ, J31/253/2011, 
Cont bancar: BANCA COMERCIALA CARPATICA Sucursala Somesului Cluj-Napoca, P-ta Mihai Viteazu nr. 7-8. Dovada cofinantarii: Scrisoare de confort 
2.F312C011261300141 - S.C. MESTESUGUL AURULUI S.R.L.– “INFIINTARE ATELIER DE PRODUCTIE A BIJUTERIILOR IN COMUNA BACIU, JUD. CLUJ”. Sediu 
social: jud. Salaj, com. Cizer, sat Pria, nr. 298, (infiintata 11.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Baciu, sat Popesti, teren nr. Cadastral: 52604, 1185 mp, Documente 
proprietate: Contract V-C S.C. SOLUTII EXTERNE IN CONSTRUCTII S.R.L., cu sediul social in jud. Salaj, sat Criseni, nr. 214, camera 2, administrata de Partan Maria 
Doinita, domiciliata in Cluj-Napoca, aleea Padis, nr. 9, ap. 28. C V-C este semnat de mandatarul SAS FLORIN BOGDAN. Asociat unic: MUNTEAN SAVINA Administrator: 
MUNTEAN SAVINA Reprezentant legal: MUNTEAN SAVINA, domiciliata in jud. Alba, loc. Sebes, str. Mihai Kogalniceanu, bl. 136, sc. A. Cont bancar: BANCA 
COMERCIALA CARPATICA Sucursala Somesului Cluj-Napoca, P-ta Mihai Viteazu nr. 7-8. Consultant: SC SOLUTII EXTERNE IN CONSTRUCTII SRL, LOC.CRISENI, 
NR.214, JUD.SALAJ, J31/253/2011, Dovada cofinantarii: Scrisoare de confort 3.F312C011261300143 - S.C RURALORTOMED S.R.L.– “DEZVOLTAREA SERVICIILOR 
MEDICALE ÎN COMUNA BACIU PRIN INFIINTAREA FIRMEI RURALORTOMED”. Sediu social: jud. Salaj, loc. Hereclean, nr. 33A, (infiintata 19.09.2012) Amplasament: 
Jud. Cluj, com. Baciu, sat Popesti, teren nr. Cadastral: 52087, 1050 mp, Documente proprietate: Contract V-C S.C. MF’S IT ENTREPRISE S.R.L., cu sediul social in jud. 
Salaj com BOCSA sat Campia nr 76 prin mandatar SAS FLORIN BOGDAN C V-C este semnat deasemenea de SAS FLORIN BOGDAN in calitate de asociat al S C
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585 312 C 01 12 6 13 00141 2012 9 28

INFIINTARE ATELIER DE 
PRODUCTIE A BIJUTERIILOR 

IN COMUNA BACIU, JUD. 
CLUJ

S.C. 
MESTESUGUL 

AURULUI S.R.L.
CLUJ Comuna/Oras 

BACIU Sat POPESTI - - - - - - - - - - 208.734 30.913 177.424 0 31.310 87.185.795

1. Declaratia 11.2 Declaratie pe proprie raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural nu contine mentiunea “cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita 
finantare “ conform continutului declaratiei prezentat in E-LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE MASURI 312. Criteriu de eligibilitate neindeplinit .EG1 1.Studiu de 
fezabilitate :1.La punctul 1.4 din tabel “TERENURI”nu este inscrisa valoarea contabila a terenului.Pct.2.3 Descrierea activitatii propuse prin proiect .Solicitantul nu a preciz
capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei,nu a descris echipamentele de producere a energiei din surse regenerabile utilizate in scopul desfasurarii 
activitatii(panourile fotovoltaice - necesitatea ,utilitatea ,oportunitatea,montarea si functionarea panourilor fotovoltaice )Nu s-a justificat necesitatea achizitionarii panourilor 
fotovoltaice raportate la cheltuielile cu energia electrica /an . Nu s-a anexat - Deviz obiect - Anexa A ,separat pentru echipamente producere energie regenerabila (panouri 
fotovoltaice) - tipuri de operatiuni finantate prin PERE si penteu celelalte obiecte de investitie prezentate in SF.Pct.2.5 Piata de aprovizionare .Tabelele de la acest punct nu 
contin adresa firmei . Pct.3.2.1 Pentru investitia ce urmeaza a se realiza prin programul FEADR nu sunt prezentate toate caracteristicile principale (deschideri ,travei , 
etc.)si nu s-au respectat precizarile din Ghidul solicitantului- Pct .2.3 – Tipuri de investitii si cheltuieli eligibile avind in vedere faptul ca sunt eligibile doar investitiile corpora
realizate in SCOP PRODUCTIV(nu birou paza ,oficiu).3.2.2 Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare .Nu s-a descris concret modul de racordar
a obiectivului de investitie la utilitati (racordarea la apa ,bransarea la gaz ,alimentarea cu gaz se va face de la punctul cel mai apropiat ,energia electrica de la proxima sursa 
etc. Care ?)3.3 Structura constructivă- nu s-a prezentat si descris structura constructiva pentru bazinul vidanjabil ecologic,parcari,trotuare,alei,circulatii auto,imprejmuire si 
Anexele A pentru aceste obiecte de investitie .3.6 Situatia existenta a utilitatilor.Nu s-a prezentat o situatie si analiza clara a utilitatilor existente .3.8 Caracteristicile tehnice
functionale ale utilajelor .Solicitantul nu a facut o prezentare tehnica a constructiei in care urmeaza a fi amplasate utilajele cu fundamentarea necesitatii acestora (la ce vor fi 
utilzate utilajele / echipamentele achizitionate ).Activitatile s-au prezentat la general fara a fi descris specificul activitatii MESTESUGARESTI avind in vedere precizarile din 
Ghidul solicitantului pct.4.3 referitoare la definitia Activitatii mestesugaresti.Fluxul tehnologic,activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului sunt sumar descrise ,fara 
a se preciza si justifica necesitatea angajarii celor 8 persoane cu norma intreaga in cadru fluxului tehnologic . In tabelul de la acest punct sunt prezentate echipamentele si 
instalatiile ce urmeaza a fi achizitionate fara sa existe toate oferte sau extrase tiparite din baza de date astfel incit valoarea sa corespunda ofertelor prezentate si sa fie 
justificata de solicitant pentru a putea realiza o estimare corecta a rezonabilitatii preturilor ,de asemenea in tabelul de la acest punct nu sunt inscrise sumele totale pentru a 
putea fi identificate in liniile bugetare si devizul general. Pct.3.5 Pentru servicii de consultanta si asistenta tehnica nu s-au prezentat devize defalcate cu estimarea 
costurilor(nr.experti,ore/ expert,costuri /ora )si nici oferte(conforme). Anexele BNu exista CORELATIE intre VALORILE inscrise in coloanele din Anexele B DIN STUDIU DE 
FEZABILITATE si VALORILE inscrise in coloanele din Anexele B de pe FORMATUL ELECTRONIC (CD) ,rezultind in acest caz diferente in toata COLOANA 10 din 
matricea de verificare a viabilitatii economico - financiara a proiectului pentru persoane juridice .In aneza B5 si B6 sumele inscrise la pct. A4,B 1,B2,B3, nu corespund 
specificatiilor de la acest punct. - Declaratia 11.2 Declaratie pe proprie raspundere ca isi v a deschide punct de lucru in spatiul rural nu contine mentiunea “cu codul CAEN 
al activitatii pentru care solicita finantare “ conform continutului declaratiei prezentat in E-LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE MASURI 312.EG 4 - Declaratia 15.2 
Declaratie pe proprie raspundere – curs pregatire profesionala ,nu contine precizarea finalizarii cursului “inaintea ultimei plati a ajutorului”conform continutului declaratiei 
prezentat in E-LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE MASURI 312.11.3 Declaratie pe proprie raspundere – Anexa 4.1 declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria 
microintreprinderi nu este completata .In cazul intreprinderilor nou – infiintate datele cu privire la numarul mediu annual de salariati,cifra de afaceri anuala neta si activele 
totale se declara pe proprie raspundere.Formatul electronic (CD) al Cererii de finantare nu contine urmatoarele documente scanate : - Scrisoarea de confort,Document de la 
banca cu date de identificare a bancii. Solicitantul nu a anexat pentru toate bunurile si serviciile vizate de proiect oferte sau extrase tiparite din baza de date astfel incit 
valoarea sa corespunda ofertelor prezentate si sa fie justificata de solicitant pentru a putea realiza o estimare corecta a rezonabilitatii preturilor .Pct.3.5 Pentru servicii de 
consultanta si asistenta tehnica nu s-au prezentat devize defalcate cu estimarea costurilor(nr.experti,ore/ expert,costuri /ora )si nici oferte(conforme). Conditii artificaiale –din 
analiza documentara si Doc 16 aferent sesiunii in curs au fost identificate proiecte cu acelasi titlu ,sediu social ,amplasament,consultant existand astfel legaturi intre 
solicitant ,consultant,vinzatori si alte proiecte dupa cum urmeaza : 1.F312C011261300140 - S.C. MESTEȘUGUL STICLEI SĂLĂJENE S.R.L.– “ÎNFIINȚARE ATELIER 
MESTESUGĂRESC PENTRU PRELUCRARE A STICLEI, COM. BACIU, JUD. CLUJ”. Sediu social: jud. Salaj, sat Criseni, nr. 214, camera 3 (infiintata 11.09.2012) 
Amplasament: Jud. Cluj, com. Baciu, sat Popesti, teren nr. Cadastral: 52086, 1050 mp, Documente proprietate: Contract V-C S.C. MESTESUGUL SATULUI S.R.L In C V-
C apare firma S.C. SAS ZANACANA CONSTRUCT SRL cu drept de privilegiu imobiliar asupra terenului. Asociat unic: Muresan Laviniu Reprezentant legal: Muresan 
Laviniu, Zalau, str. Tudor Vladimirescu, nr. 17, bl. P18, sc. A Administrator: Sas Florin Bogdan, Consultant: SC SOLUTII EXTERNE IN CONSTRUCTII SRL, 
LOC CRISENI NR 214 JUD SALAJ J31/253/2011 Cont bancar: BANCA COMERCIALA CARPATICA Sucursala Somesului Cluj-Napoca P-ta Mihai Viteazu nr 7-8
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ÎNFIINȚARE ATELIER 
MESTESUGĂRESC  PENTRU 

PRELUCRARE A STICLEI, 
COM. BACIU, JUD. CLUJ

S.C. 
MESTEȘUGUL 

STICLEI 
SĂLĂJENE S.R.L.

CLUJ Comuna/Oras 
BACIU Sat POPESTI - - - - - - - - - - 204.022 33.913 173.418 0 30.604 87.359.213

1. Declaratia 11.2 Declaratie pe proprie raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural nu contine mentiunea “cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita 
finantare “ conform continutului declaratiei prezentat in E-LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE MASURI 312.si este pentru punct de lucru sat Zimbor,jud. Salaj. Criteriu de 
eligibilitate neindeplinit .EG1 1.Studiu de fezabilitate :Pct.2.3 Descrierea activitatii propuse prin proiect .Solicitantul nu a precizat capacitatea propusa a se realiza la 
finalizarea investitiei,nu a descris echipamentele de producere a energiei din surse regenerabile utilizate in scopul desfasurarii activitatii(panourile fotovoltaice - necesitatea 
,utilitatea ,oportunitatea,montarea si functionarea panourilor fotovoltaice )Nu s-a justificat necesitatea achizitionarii panourilor fotovoltaice raportate la cheltuielile cu energia 
electrica /an . Nu s-a anexat - Deviz obiect - Anexa A ,separat pentru echipamente producere energie regenerabila (panouri fotovoltaice) - tipuri de operatiuni finantate prin 
PERE.3.2.2 Pentru retele: lungimi, latimi, diametre, materiale, conditii de pozare .Nu s-a descris concret modul de racordare a obiectivului de investitie la utilitati 
(racordarea la apa ,bransarea la gaz ,alimentarea cu energie electrica se va face de la punctul cel mai apropiat ,proxima sursa etc. Care ?)3.3 Structura constructivă- nu s-a 
prezentat si descris structura constructiva pentru bazinul vidanjabil ecologic,parcari,trotuare,alei,circulatii auto,imprejmuire si Anexele A pentru aceste obiecte de investitie 
.3.6 Situatia existenta a utilitatilor.Nu s-a prezentat o situatie si analiza clara a utilitatilor existente .3.8 Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor .Solicitantul nu a 
facut o prezentare tehnica a constructiei in care urmeaza a fi amplasate utilajele cu fundamentarea necesitatii acestora (la ce vor fi utilzate utilajele / echipamentele 
achizitionate ).Activitatile s-au prezentat la general fara a fi descris specificul activitatii MESTESUGARESTI avind in vedere precizarile din Ghidul solicitantului pct.4.3 
referitoare la definitia Activitatii mestesugaresti.Fluxul tehnologic,activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului sunt sumar descrise ,fara a se preciza si justifica 
necesitatea angajarii celor 8 persoane cu norma intreaga in cadru fluxului tehnologic . In tabelul de la acest punct sunt prezentate echipamentele si instalatiile ce urmeaza a 
fi achizitionate fara sa existe toate oferte (conforme)sau extrase tiparite din baza de date astfel incit valoarea sa corespunda ofertelor prezentate si sa fie justificata de 
solicitant pentru a putea realiza o estimare corecta a rezonabilitatii preturilor ,de asemenea in tabel nu sunt inscrise sumele totale pentru a putea fi identificate in liniile 
bugetare si devizul general. Pct.3.5 Pentru servicii de consultanta si asistenta tehnica nu s-au prezentat devize defalcate cu estimarea costurilor(nr.experti,ore/ expert,cos
/ora )si nici oferte. Anexele BIn aneza B5 si B6 sumele inscrise la pct. A4,B 1,B2,B3, nu corespund specificatiilor de la acest punct. - Declaratia 11.2 Declaratie pe proprie 
raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural nu contine mentiunea “cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare “ conform continutului 
declaratiei prezentat in E-LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE MASURI 312.si declaratia este completata pentru punct de lucru sat Zimbor,jud. Salaj.EG 4 - Declaratia 
15.2 Declaratie pe proprie raspundere – curs pregatire profesionala ,nu contine precizarea finalizarii cursului “inaintea ultimei plati a ajutorului”conform continutului 
declaratiei prezentat in E-LISTA DOCUMENTELOR ANEXATE MASURI 312.11.3 Declaratie pe proprie raspundere – Anexa 4.1 declaratie privind incadrarea intreprinderii 
in categoria microintreprinderi nu este completata .In cazul intreprinderilor nou – infiintate datele cu privire la numarul mediu annual de salariati,cifra de afaceri anuala neta 
si activele totale se declara pe proprie raspundere.Formatul electronic (CD) al Cererii de finantare nu contine urmatoarele documente scanate : - Scrisoarea de 
confort,Document de la banca cu date de identificare a bancii. Solicitantul nu a anexat toate oferte (conforme)sau extrase tiparite din baza de date astfel incit valoarea sa 
corespunda ofertelor prezentate si sa fie justificata de solicitant pentru a putea realiza o estimare corecta a rezonabilitatii preturilor .Pct.3.5 Pentru servicii de consultanta si 
asistenta tehnica nu s-au prezentat devize defalcate cu estimarea costurilor(nr.experti,ore/ expert,costuri /ora )si nici oferte. Conditii artificaiale –din analiza documentara si 
Doc 16 aferent sesiunii in curs au fost identificate proiecte cu acelasi titlu ,sediu social ,amplasament,consultant existand astfel legaturi intre solicitant ,consultant,vinzatori si 
alte proiecte dupa cum urmeaza : 1.F312C011261300140 - S.C. MESTEȘUGUL STICLEI SĂLĂJENE S.R.L.– “ÎNFIINȚARE ATELIER MESTESUGĂRESC PENTRU 
PRELUCRARE A STICLEI, COM. BACIU, JUD. CLUJ”. Sediu social: jud. Salaj, sat Criseni, nr. 214, camera 3 (infiintata 11.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Baciu,
sat Popesti, teren nr. Cadastral: 52086, 1050 mp, Documente proprietate: Contract V-C S.C. MESTESUGUL SATULUI S.R.L In C V-C apare firma S.C. SAS ZANACANA 
CONSTRUCT SRL cu drept de privilegiu imobiliar asupra terenului. Asociat unic: Muresan Laviniu Reprezentant legal: Muresan Laviniu, Zalau, str. Tudor Vladimirescu, nr. 
17, bl. P18, sc. A Administrator: Sas Florin Bogdan, Consultant: SC SOLUTII EXTERNE IN CONSTRUCTII SRL, LOC.CRISENI, NR.214, JUD.SALAJ, J31/253/2011, 
Cont bancar: BANCA COMERCIALA CARPATICA Sucursala Somesului Cluj-Napoca, P-ta Mihai Viteazu nr. 7-8. Dovada cofinantarii: Scrisoare de confort 
2.F312C011261300141 - S.C. MESTESUGUL AURULUI S.R.L.– “INFIINTARE ATELIER DE PRODUCTIE A BIJUTERIILOR IN COMUNA BACIU, JUD. CLUJ”. Sediu 
social: jud. Salaj, com. Cizer, sat Pria, nr. 298, (infiintata 11.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Baciu, sat Popesti, teren nr. Cadastral: 52604, 1185 mp, Documente 
proprietate: Contract V-C S.C. SOLUTII EXTERNE IN CONSTRUCTII S.R.L., cu sediul social in jud. Salaj, sat Criseni, nr. 214, camera 2, administrata de Partan Maria 
Doinita, domiciliata in Cluj-Napoca, aleea Padis, nr. 9, ap. 28. C V-C este semnat de mandatarul SAS FLORIN BOGDAN. Asociat unic: MUNTEAN SAVINA Administrator: 
MUNTEAN SAVINA Reprezentant legal: MUNTEAN SAVINA domiciliata in jud Alba loc Sebes str Mihai Kogalniceanu bl 136 sc A Cont bancar: BANCA
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ACHIZIȚIONARE 

ECHIPAMENTE PENTRU 
ACTIVITĂȚI TIPOGRAFICE

MOLNAR ISTVAN CLUJ
Comuna/Oras 
FELEACU Sat 

GHEORGHIENI
- - - - - - - - - - 45.802 0 38.932 0 6.870 87.398.145

Pct.1- In urma verificarii in RECOM a solicitantului persoana fizica, rezulta ca acesta este asociat unic si administrator intr-o societate comerciala cu raspundere limitata din 
anul 2004 si desfasoara activitati pe codul CAEN(1) 7440-publicitate cu corespondenta pe CAEN revizuit(2) 7311-activitati ale agentiilor de publicitate; 7312-servicii de 
reprezentare media. Conform ghidului solicitantului beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 312 sunt persoanele fizice neînregistrate ca agenţi economici la 
data depunerii cererii de finantare. Din informatiile furnizate in paragraful B1.1 din cererea de finantare si din documentele anexate rezulta ca solicitantul nu si-a declarat 
corect statutul. Solicitantul nu a atasat oferte iar in baza de date preturi nu se regasesc toate bunurile din devizele pe obiect. Planul financiar nu este corect completat si nu 
respecta gradul de interventie publica. 1. Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte □ NU2. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe 
proiecte □ NU3. Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □ DA4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la 
două sau mai multe proiecte □ NU5. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □ DA.Nu au fost identificate elemente care sa conduca la 
suspiciuni privind crearea de conditii artificiale care sa incalce fisa masurii.
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588 312 M 01 12 6 13 00129 2012 9 28 DEZVOLTARE COMPLEX 
STOMATOLOGIC

SC CMUGRADIO 
SRL-D CLUJ Comuna/Oras LUNA 

Sat LUNA - - - - - - - - - - 194.667 0 155.329 0 39.338 87.553.474

Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” se considera ca nu este indeplinit, deoarece, la verificare s-a constatat ca doc. 11.3 „Declaratia privind incadrarea in catego
micro-intreprinderilor” nu furnizeaza informatii referitoare la numarul mediu anual de salariati/cifra de afaceri anuala neta/active totale. Astfel, la completarea acestui 
document, solicitantul nu a luat in considerare nota de subsol nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu de salariati, cifra 
de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere”. Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” se considera ca nu este indeplinit, 
deoarece, la verificare s-a constatat ca doc. 11.3 „Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor” nu furnizeaza informatii referitoare la numarul mediu anual 
de salariati/cifra de afaceri anuala neta/active totale. Astfel, la completarea acestui document, solicitantul nu a luat in considerare nota de subsol nr. 2 conform careia „In 
cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria 
raspundere”. Criteriul de eligibilitate EG 1 – „Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea 
propusa prin proiect, in spatiul rural” nu este indeplinit deoarece Extrasul de Carte Funciara depus de catre solicitant in cadrul Cererii de Finantare nu are inscris dreptul de 
proprietate dobandit prin Contractul de Vanzare-Cumparare nr. 2339 din 27.09.2012. Solicitantul a prezentat un Extras de Carte Funciara pe numele vanzatorului, din care 
nu rezulta notarea dreptului de proprietate a SC CMUGRADIO SRL – D pentru imobilul aferent investitiei din proiect.In conformitate cu prevederile procedurale si cu cele 
specificate mai sus, proiectul devine neeligibil deoarece solicitantul nu a prezentat Extrasul de Carte Funciara, document obligatoriu.De asemenea, in urma evaluarii cererii 
de finantare s-a constatat ca Studiul de fezabilitate nu ofera clarificari privind urmatoarele:- Nu s-a prezentat Foaia de capat.- Nu s-a completat cap.1.4 din cadrul SF.- Nu s-
a completat cap.3.2.2 - Retele de utilitati din cadrul SF si nu sunt cuprinse cheltuieli eligibile/neeligibile aferente acestui cap.2 - Cheltuieli cu asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului, din Bugetul Indicativ, desi ele sunt mentionate pe Plansa de la pag. 68 (racord retea de gaze, racord retea canalizare, racord retea de apa, racord retele de 
electricitate).- In cadrul cap.3.8 nu s-a detaliat Fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului.- In cadrul cap. III al SF - Indicatorii financiari, nu s-a 
detaliat partea privind precizarea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare. Criteriul de eligibilitate EG 6 „Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de 
proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” nu este indeplinit deoarece doc. 3.2 - Extrasul de Carte Funciara este eliberat pe numele vanzator
terenului, iar din acest document nu rezulta notarea dreptului de proprietate a SC CMUGRADIO SRL – D (solicitant) pentru imobilul aferent investitiei din proiect. Criteriul 
de eligibilitate EG 1 – „Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in 
spatiul rural” nu este indeplinit deoarece Extrasul de Carte Funciara depus de catre solicitant in cadrul Cererii de Finantare nu are inscris dreptul de proprietate dobandit prin 
Contractul de Vanzare-Cumparare nr. 2339 din 27.09.2012. Solicitantul a prezentat un Extras de Carte Funciara pe numele vanzatorului, din care nu rezulta notarea 
dreptului de proprietate a SC CMUGRADIO SRL – D pentru imobilul aferent investitiei din proiect.In conformitate cu prevederile procedurale si cu cele specificate mai sus, 
proiectul devine neeligibil deoarece solicitantul nu a prezentat Extrasul de Carte Funciara, document obligatoriu.De asemenea, in urma evaluarii cererii de finantare s-a 
constatat ca Studiul de fezabilitate nu ofera clarificari privind urmatoarele:- Nu s-a prezentat Foaia de capat.- Nu s-a completat cap.1.4 din cadrul SF.- Nu s-a completat 
cap.3.2.2 - Retele de utilitati din cadrul SF si nu sunt cuprinse cheltuieli eligibile/neeligibile aferente acestui cap.2 - Cheltuieli cu asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, 
din Bugetul Indicativ, desi ele sunt mentionate pe Plansa de la pag. 68 (racord retea de gaze, racord retea canalizare, racord retea de apa, racord retele de electricitate).- In 
cadrul cap.3.8 nu s-a detaliat Fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului.- In cadrul cap. III al SF - Indicatorii financiari, nu s-a detaliat partea 
privind precizarea ipotezelor care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare. Criteriul de eligibilitate EG 6 „Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de 
proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” nu este indeplinit deoarece doc. 3.2 - Extrasul de Carte Funciara este eliberat pe numele vanzator
terenului, iar din acest document nu rezulta notarea dreptului de proprietate a SC CMUGRADIO SRL – D (solicitant) pentru imobilul aferent investitiei din proiect. Pentru 
categoria de servicii/lucrari solicitantul nu a prezentat oferte/extrase din baza de preturi APDRP, respectiv Declaratia proiectantului semnata si stampilata privind sursa de 
preturi, deoarece cheltuielile cu acestea sunt incadrate in categoria “cheltuieli neeligibile”. Pentru categoria de bunuri solicitantul a prezentat oferte. Pentru categoria de 
servicii/lucrari solicitantul nu a prezentat oferte/extrase din baza de preturi APDRP, respectiv Declaratia proiectantului semnata si stampilata privind sursa de preturi, 
deoarece cheltuielile cu acestea sunt incadrate in categoria “cheltuieli neeligibile”. Pentru categoria de bunuri solicitantul a prezentat oferte. Cererea de finantare este 
declarata neeligibila deoarece nu sunt indeplinite urmatoarele criterii de eligibilitate: EG 1 „Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie 
inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural” si EG6 „Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenulu
o perioada de cel putin 10 ani”. Cererea de finantare este declarata neeligibila deoarece nu sunt indeplinite urmatoarele criterii de eligibilitate: EG 1 „Micro-intreprinderile, 
atat cele existente cat si cele nou infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural” si EG6 Beneficiarul trebuie

589 312 C 01 12 6 13 00128 2012 9 28
CREAREA UNEI FABRICI DE 
PRODUCERE CONSTRUCTII 

METALICE

SC METAL 
MEHINA SRL CLUJ

Comuna/Oras 
CAIANU Sat VAIDA-

CAMARAS
- - - - - - - - - - 234.772 26.624 199.556 0 35.216 87.753.030

Din verificarile efectuate in baza de date RECOM s-a constatat ca reprezentatntul legal al solicitantului SC Metal Mehina SRL, doamna Nicoara Antonia Marietta este asoc
minoritar (pondere 40%) in cadrul SC Eurostrade SRL, diferenta de 60% fiind detinuta de catre domnul Nicoara Liviu Nicolae, societate care are deschis sediu secundar in 
sat Caianu Mic, Comuna Caianu nr. 7A, jud Cluj si care, in aceasta locatie, desfasoara activitati autorizate conform art 15 din legea 359/2004 conform codului CAEN 4613 
„Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii”, 4673 „Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si echipamentelor 
sanitare”. Din verificarile efectuate in baza de date RECOM s-a constatat ca reprezentatntul legal al solicitantului SC Metal Mehina SRL, doamna Nicoara Antonia Marietta 
este asociat minoritar (pondere 40%) in cadrul SC Eurostrade SRL, diferenta de 60% fiind detinuta de catre domnul Nicoara Liviu Nicolae, societate care are deschis sediu 
secundar in sat Caianu Mic, Comuna Caianu nr. 7A, jud Cluj si care, in aceasta locatie, desfasoara activitati autorizate conform art 15 din legea 359/2004 conform codului 
CAEN 4613 „Intermedieri in comertul cu material lemnos si materiale de constructii”, 4673 „Comert cu ridicata al materialului lemnos si a materialelor de constructie si 
echipamentelor sanitare”. La EG1 s – a bifat NU din urmatoarele motive: Conform informatiilor mentionate in Studiu de fezabilitate reiese ca terenul pe care va fi amplasata 
investitia este situat in comuna Caianu, sat Vaida Camaras, jud. Cluj cu o suprafata de 11600 mp, din care constructia va ocupa 756 mp. Proprietatea detinuta de SC Metal 
Mehina SRL conform contractului de vanzare – cumparare 1593/24.08.2012 in suprafata de 11600 mp teren arabil este amplasat din punct de vedere administrativ in 
comuna Chinteni, jud. Cluj, inscris in Cartea Funciara nr 50379 Caianu sub A1 numar cadastral 50379. Conform extrasului de carte funciara suprafata de 11600 mp este 
incadrata in categoria extravilan, fiind inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar. Se constata ca suprafata de teren pe care se va 
amplasa investitia nu coincide in cele doua documente.Certificatul de Urbanism nr.012/24.09.2012 mentioneaza la pct 3 ca acest document poate fi utilizat in scopul 
declarat pentru „Elaborare PUZ, PUD si DTAC pentru Crearea unei fabrici de producere constructii metalice”, practic actul nefiind eliberat pentru investitia prevazuta prin 
proiect ci pentru a fi utilizat la elaborarea PUZ-ului.La EG2 s-a bifat NU, deoarece terenul pe care va fi amplasata investitia mentionata la punctul 3.1 nu corespunde cu 
extrasul de carte funciara, contractul de vanzare cumparare si certificatul de urbanism. Referitor la retelele de utilitati retele (energie electrica, retea canalizare) nu au fost 
prezentate lungimi, lăţimi, diametre, materiale, caracteristicile principale ale retelelor separat, atat pentru cele care se executa in interiorul cat si pentru cele care se executa 
in exteriorul amplasamentului delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului de investitie. Nu au fost evidentiate in categoria “cheltuieli neeligibile” 
cheltuielile aferente lucrarilor executate in exteriorul amplasamentului delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului de investitie pentru energia electrica. 
sunt prezentate caracteristicile hidroforului care va asigura alimentarea cu apa a cladirii. Nu sunt prezentate principalele caracteristici ale platformei, drumurilor, aleilor, 
spatiilor verzi si a parcarii ( lungime, latime, etc). In cadrul studiului de fezabilitate se specifica faptul ca exista platforme, drumuri, alei, desi terenul pe care se va amplasa 
investitia este incadrat in categoriade teren arabil. In ceea ce priveste fluxul tehnologic al activitatii, acesta nu este prezentat nici in stidiul de fezabilitate nici in plansele 
desenate. Nu au fost prezentate caracteristicile tehnice si functionale ale pompei de caldura propusa a se achizitiona prin proiect.La EG 5 s-a bifat NU ca urmare a faptului 
ca avizele si acordurile necesare investitiei respective precum si avizele/autorizatiile de mediu sunt eliberate pentru o investitie amplasata in comuna Caianu, sat Vaida 
Camaras, jud Cluj, desi proprietatea detinuta de SC Metal Mehina SRL, conform contractului de vanzare – cumparare 1593/24.08.2012 in suprafata de 11600 mp teren 
arabil este amplasat din punct de vedere administrativ in comuna Chinteni, jud. Cluj.La EG 6 s-a bifat NU deoarece din documentele anexate cererii de finantare, precum si 
din mentiunile facute la vizita pe teren, accesul la locul investitiei se face din drumul judetean si apoi pe un drum de servitute, insa contractul de vanzare – cumparare 
1593/24.08.2012 si extrasul de carte funciara nu fac referire la existenta unei asemenea cai de acces, iar Certificatul de Urbanism 012/24.09.2012 stipuleaza la pct 5d3 ca 
este necesar „aviz Primaria Caianu pentru acces”. La EG1 s – a bifat NU din urmatoarele motive: Conform informatiilor mentionate in Studiu de fezabilitate reiese ca terenul 
pe care va fi amplasata investitia este situat in comuna Caianu, sat Vaida Camaras, jud. Cluj cu o suprafata de 11600 mp, din care constructia va ocupa 756 mp. 
Proprietatea detinuta de SC Metal Mehina SRL conform contractului de vanzare – cumparare 1593/24.08.2012 in suprafata de 11600 mp teren arabil este amplasat din 
punct de vedere administrativ in comuna Chinteni, jud. Cluj, inscris in Cartea Funciara nr 50379 Caianu sub A1 numar cadastral 50379. Conform extrasului de carte 
funciara suprafata de 11600 mp este incadrata in categoria extravilan, fiind inregistrat in planul cadastral fara localizare certa datorita lipsei planului parcelar. Se constata ca 
suprafata de teren pe care se va amplasa investitia nu coincide in cele doua documente.Certificatul de Urbanism nr.012/24.09.2012 mentioneaza la pct 3 ca acest 
document poate fi utilizat in scopul declarat pentru „Elaborare PUZ, PUD si DTAC pentru Crearea unei fabrici de producere constructii metalice”, practic actul nefiind 
eliberat pentru investitia prevazuta prin proiect ci pentru a fi utilizat la elaborarea PUZ-ului.La EG2 s-a bifat NU, deoarece terenul pe care va fi amplasata investitia 
mentionata la punctul 3.1 nu corespunde cu extrasul de carte funciara, contractul de vanzare cumparare si certificatul de urbanism. Referitor la retelele de utilitati retele 
(energie electrica retea canalizare) nu au fost prezentate lungimi lăţimi diametre materiale caracteristicile principale ale retelelor separat atat pentru cele care se exec

590 312 C 01 12 6 13 00122 2012 9 28

         ACHIZITIE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE 

TEHNOLOGICE PENTRU 
INFIINTAREA 

MICROINTREPRINDERII

CHERECHES 
ADELA CLUJ

Comuna/Oras 
CAMARASU Sat 

CAMARASU
- - - - - - - - - - 160.631 768 136.536 0 24.095 87.889.566

1.1. - La punctul B 1.1. din cererea de finantare nu a fost declarat corect statutul juridic al solicitantului. In urma verificarilor efectuate prin intermediul serviciului online 
RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului se constata ca solicitanta Chereches Adela are statutul juridic de persoana fizica autorizata, avand codul unic de 
inregistrare 29739282, atribuit in data de 17.02.2012. Asadar, la data de 28.09.2012, data depunerii cererii de finantare pe masura 312 , solicitanta functiona ca si PFA, iar 
documentatia depusa pentru prezentul proiect este corespunzatoare persoanelor fizice, neinregistrate ca agenti economici, solicitanta angajandu-se ca pana la data semn
contractului de finantare sa se autorizeze ca intreprindere individuala. EG 2 – Exista neconcordante intre cheltuielile propuse in Memoriul justificativ in raport cu nevoile re
ale investitiei. Achizitiile propuse prin proiect nu se justifica. Solicitantul isi propune activitatea conform codului CAEN 2361- Fabricarea produselor din beton pentru 
constructii, activitate pentru care buldoexcavatorul, autoutilitara si panourile fotovoltaice nu se justifica, ca atare nu se poate demonstra viabilitatea investitiei. EG 6 - 
Solicitanta nu a atasat extrasul de carte funciara valabil sau documentul care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru. 3.1. - Solicitantul isi propune 
activitatea conform codului CAEN 2361- Fabricarea produselor din beton pentru constructii, activitate pentru care buldoexcavatorul, autoutilitara si panourile fotovoltaice nu 
se justifica, ca atare am modificat bugetul prin micsorarea valorii cheltuielilor aferente liniei bugetare 4.4. , scazand valoarea utilajelor mentionate mai sus. 4.4. –Bunuri: S-
au prezentat 3 oferte de pret pentru bunuri. In ceea ce priveste utilajul „presa cu matrite pentru elemente din beton” valoarea acestuia din devizul pe obiect depaseste nivelul 
maxim al ofertelor prezentate. Majoritatea ofertelor de pret atasate nu sunt datate, semnate si stampilate de catre ofertanti. –Servicii: Solicitanta a prezentat oferta de pret 
pentru serviciile de consultanta, insa costurile aferente acestor servicii nu corespund cheltuielilor prevazute la capitolul 3.5 din Bugetul indicativ. 5.1. - Am refacut planul 
financiar ca urmare a modificarii bugetului prin micsorarea valorii cheltuielilor aferente liniei bugetare 4.4. 6 :1. Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe 
proiecte. □NU2. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte . □NU 3. Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe 
proiecte. □DA 4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte. □NU 5. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai 
multe proiecte. □DA Nu au fost identificate elemente care sa conduca la suspiciuni privind crearea de conditii artificiale care sa contravina fisei masurii. 7. Nu au fost 
indeplinite criteriile de eligibilitate EG 2 si EG 6.

591 312 M 01 12 6 13 00130 2012 9 28

DOTAREA CU 
AUTOUTILITARA PENTRU 
TRANSPORT PERSOANE  

UTILAJE  SI SCULE 
A SOOS CSABA II

SOOS CSABA 
STEFAN II CLUJ Comuna/Oras SIC 

Sat SIC - - - - - - - - - - 32.371 0 27.515 0 4.856 87.917.081

Pct1.1- Certificatul constatator nu este cel emis in conformitate cu prevederile Legii nr.26/1990, nu se poate verifica daca solicitantul nu este in curs de lichidare, fuziune, 
dizolvare, divizare conform Legii nr.31/1990, reorganizare judiciara sau faliment conform Legii nr.85/2006. EG2- Achizitiile propuse sunt nejustificate si sunt cheltuieli 
neeligibile conform fisei masurii. Viabilitatea investitiei nu se demonstreaza.EG6- Solicitantul nu dovedeste dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului/cladirii pe care 
vor fi realizate investitiile. Viabilitatea investitiei nu se demonstreaza deoarece investitiile propuse sunt cheltuieli neeligibile prin fisa masurii. Pct.3.1- Informatiile mentionate 
de solicitant in liniile bugetare din bugetul indicativ nu sunt corelate cu prevederile fisei tehnice a masurii referitoare la investitiile si costurile eligibile.Pct.3.3- Sunt incluse in 
devizele pe obiecte si in bugetul indicativ cheltuieli neeligibile prin fisa masurii 312.Pct.3.6- Din modificarea bugetului indicativ prin micsorarea valorii cheltuielilor eligibile cu 
valoarea identificata ca fiind neeligibila, rezulta ca valoarea totala minima eligibila a proiectului este sub 5.000 Euro. 1. Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai 
multe proiecte. □NU2. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte □NU3. Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai 
multe proiecte □DA 4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □NU5. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau 
mai multe proiecte □NUNu au fost identificate elemente care sa conduca la suspiciuni privind crearea de conditii artificiale.
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592 312 M 01 12 6 13 00136 2012 9 28 DOTARE BIROU SOFTWARE 
DIN COMUNA FLORESTI

SC TRINIX 
SOFTWARE SRL CLUJ

Comuna/Oras 
FLORESTI Sat 

FLORESTI
- - - - - - - - - - 141.865 0 99.305 0 42.560 88.016.386

La pct.1.1-Documentul 11.3-In urma verificării precizărilor din Declaraţia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor, in ceia ce priveste tipul acesteia 
(societate autonomă, parteneră sau legată), prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, am constatat că solicitantul nu a declarat corect 
statutul intreprinderii ca fiind autonomă, deoarece SC TRINIX SOFTWARE SRL este o intreprindere LEGATA cu SC QUARTZ SOFTWARE SRL, prin codul CAEN 5829. 
1.Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte □NU2.Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte □NU 3.Acelaşi amplasament 
(comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □ DA 4.Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □NU 
5.Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □DA Nu au fost identificate elemente care sa conduca la suspiciuni privind crearea de conditii 
artificiale care sa incalce fisa masurii. Nu au fost indeplinite toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului.Din verificarile in RECOM al Oficiul Naţional al Registrului 
Comerţului, am constatat că solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, deoarece SC TRINIX SOFTWARE SRL nu este o intreprindere autonoma ci una 
LEGATA cu SC QUARTZ SOFTWARE SRL, prin codul CAEN 5829.

593 312 C 01 12 6 13 00111 2012 9 28
ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
PENTRU FARAGAU GABRIEL 

GEORGE

FARAGAU 
GABRIEL 
GEORGE

CLUJ
Comuna/Oras 
FLORESTI Sat 

FLORESTI
- - - - - - - - - - 235.293 19.900 199.999 0 35.294 88.216.385

In urma verificarilor prin serviciul online RECOM s-a constatat ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprindrerii prin ANEXA 4.1 UNDE S-A BIFAT CA FIIND 
INTREPRINDERE AUTONOMA .Conform articol 4 respectiv 4.4 din Legea 346/2004 prin intermediul persoanei fizice FARAGAU GABRIEL GHEORGHE care este 
actionar majoritar si la F3 Dental SRL ambele societati avind activitati comune conform cod CAEN 3250 ,rezulta ca intreprinderile sunt legate .Respectand metodologia 
pentru verificarea criterilor de eligibilitate proiectul este declarat NEELIGIBIL. EG1 Criteriu de eligibilitate neindeplinit .Studiu de fezabilitate :Pct.3.2.1 prin proiect nu este 
descris spatiul necesar desfasurarii activitatii de productie , necesitatea achizitionarii pompei de caldura raportat la investitia prevazuta prin proiect si nu la necesarul de 
caldura pentru intreg imobilul asa cum este mentionat in SF,pag .32.Pct.5 Nu s-au descris solutiile adoptate pentru instalatiile aferente constructiei.Pct .7.2 –Nu s-au 
justificat nr. de locuri de munca nou create cu norma intreaga in cadrul fluxului tehnologic ,rolul fiecarui tehnicean in procesul de productie ,avind in vedere capacitatea de 
productie rezultata ca urmare a realizarii investitiei (5 lucrari dentare / zi / 8 persoane cu rol direct productiv.).II Parti desenate – Nu s-a anexat planul general,instalatii,plan 
de amplasare a utilajelor pe flux .EG5 Document emis de ARPM – nu este conform precizarilor din - E. Listei documentelor aferente Masurii 312 – din Cererea de finantare 
si Protocolului incheiat intre APDRP si ANPM. In Cererea de Finantare nu este inscris Codul unic de inregistare la APIA si nici Formularul de inscriere in Registrul unic de 
identificare atasat la cererea de finantare nu este completat . Valoarea TVA calculata nu este cea corecta de 45.540 euro inscrisa in Bugetul indicativ si Devizul general in 
coloana cheltuieli eligibile .In aceasta situatie ajutorul public nerambursabil depaseste procentul de 85% (suma corecta este de (199.998 euro).S-a corectat valoarea TVA in 
Bugetul indicativ si Planul financiar .Incadrarea cheltuielilor pe subcapitole de cheltuieli din Bugetul indicativ nu este in concordanta cu incadrarea cheltuielilor pe 
subcapitole din Devizul general. In devizul pe obiect pentru echipamente de producere a energiei din surse regenerabile este evidentiat montaj fara sa rezulte de unde a fost 
preluata aceasta suma . CONDITII DE ELIGIBILITATE NEINDEPLINITE1.1 Statutul solicitantului In urma verificarilor prin serviciul online RECOM s-a constatat ca 
solicitantul - FARAGAU GABRIEL GHEORGHE nu a declarat corect statutul intreprindrerii prin ANEXA 4.1 UNDE S-A BIFAT CA FIIND INTREPRINDERE AUTONOMA 
.Conform articol 4 respectiv 4.4 din Legea 346/2004 prin intermediul persoanei fizice FARAGAU GABRIEL GHEORGHE care este actionar majoritar si la F3 Dental SRL 
ambele firme avind activitati comune conform cod CAEN 3250 ,rezulta ca intreprinderile sunt legate .Respectand metodologia pentru verificarea criterilor de eligibilitate 
proiectul este declarat NEELIGIBIL.EG1 Criteriu de eligibilitate neindeplinit .Studiu de fezabilitate :Pct.3.2.1 prin proiect nu este descris spatiul necesar desfasurarii 
activitatii de productie , necesitatea achizitionarii pompei de caldura raportat la investitia prevazuta prin proiect si nu la necesarul de caldura pentru intreg imobilul asa cum 
este mentionat in SF,pag .32.Pct.5 Nu s-au descris solutiile adoptate pentru instalatiile aferente constructiei.Pct .7.2 –Nu s-au justificat nr. de locuri de munca nou create c
norma intreaga in cadrul fluxului tehnologic ,rolul fiecarui tehnicean in procesul de productie ,avind in vedere capacitatea de productie rezultata ca urmare a realizarii 
investitiei (5 lucrari dentare / zi / 8 persoane cu rol direct productiv.).II Parti desenate – Nu s-a anexat planul general,instalatii,plan de amplasare a utilajelor pe flux .EG5 
Document emis de ARPM – nu este conform precizarilor din - E. Listei documentelor aferente Masurii 312 – din Cererea de finantare si Protocolului incheiat intre APDRP si 
ANPM. In Cererea de Finantare nu este inscris Codul unic de inregistare la APIA si nici Formularul de inscriere in Registrul unic de identificare atasat la cererea de finanta
nu este completat .Bugetul indicativValoarea TVA calculata nu este cea corecta de 45.540 euro inscrisa in Bugetul indicativ si Devizul general in coloana cheltuieli eligibile 
.In aceasta situatie ajutorul public nerambursabil depaseste procentul de 85% (suma corecta este de (199.998 euro nu 199.999 euro).Incadrarea cheltuielilor pe subcapitole 
de cheltuieli din Bugetul indicativ nu este in concordanta cu incadrarea cheltuielilor pe subcapitole din Devizul general.

594 312 M 01 12 6 13 00124 2012 9 28

AMENAJARE ATELIER 
MEȘTEȚUGĂRESC CU 

MAGAZIN DE DESFACERE 
PRODUSE PROPRII ÎN 

CONSTRUCȚII EXISTENTE

S.C. 
TRANSYLVANIA 

HANDWORK 
S.R.L.

CLUJ
Comuna/Oras 

CAPUSU MARE Sat 
CAPUSU MARE

- - - - - - - - - - 174.967 0 138.312 0 36.655 88.354.697

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 unic al SC TRANSYLVANIA HANDWORK SRL, doamna GEROCZ ELISABETA, mai este 
asociat in: - GEROCZ ELISABETA PFA, cod unic inregistrare 28422390 atribuit in data de 03.05.2011—in functiune; conform art.15 din Legea 359/2004 desfasoara 
urmatoarele activitati –(CAEN REV. 2): 4789-„Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse” si 4799 –„ Comert cu amanuntul efectuat in afara 
magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor” cu sediul in sat Capusa Mare, Comuna Capusa Mare, nr.203, jud.Cluj• La verificarea asociatului persoana juridica, s-a 
constatat ca SC TRANSYLVANIA HANDWORK SRL nu mai este asociat in alte firme. La verificarea Cererii de Finantare s-a constatat ca solicitantul SC TRANSYLVANIA 
HANDWORK 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 urma verificarii s-a constatat faptul ca, statutul intreprinderii este unul de tip „legat” prin intermediul persoanei fizice, 
GEROCZ ELISABETA care isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta/pe piata adiacenta”. 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 unic al SC TRANSYLVANIA HANDWORK SRL, doamna GEROCZ 
ELISABETA, mai este asociat in: - GEROCZ ELISABETA PFA, cod unic inregistrare 28422390 atribuit in data de 03.05.2011—in functiune; conform art.15 din Legea 
359/2004 desfasoara urmatoarele activitati –(CAEN REV. 2): 4789-„Comert cu amanuntul prin standuri, chioscuri si piete al altor produse” si 4799 –„ Comert cu amanuntul 
efectuat in afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor” cu sediul in sat Capusa Mare, Comuna Capusa Mare, nr.203, jud.Cluj• La verificarea asociatului persoana 
juridica, s-a constatat ca SC TRANSYLVANIA HANDWORK SRL nu mai este asociat in alte firme. La verificarea Cererii de Finantare s-a constatat ca solicitantul SC 
TRANSYLVANIA HANDWORK 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 urma verificarii s-a constatat faptul ca, statutul intreprinderii este unul de tip „legat” prin intermediul 
persoanei fizice, GEROCZ ELISABETA care isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta/pe piata adiacenta”. In concluzie, se constata ca solicitantul nu a declarat 
corect statutul intreprinderii. La punctul „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/ semoriul justificativ?” s-a bifat Nu, deoarece in cadrul studiului de fezabilitatea sunt prezentate mai multe 
spatii care ar fi trebuit in categoria „cheltuiieli neeligibile” cum ar fi: spatiu expo 1 in suprafata de 28.81 mp, expo 2 in suprafata de 22.29 mp, expo 3 in suprafata de 18.42 
mp, expo 4 in suprafata de 31.21 mp, oficiu in suprafata de 17.06 mp. Cele doua spatii denumite „spatiu de depozitare” (depozit 27.36 mp, depozit 25.89 mp), nu se 
prezinta necesitatea si oportunitatea acestora. De asemenea se prevede achizitia urmatoarelor dotari : sistem desktop cu monitor, microsoft Windows 7(DVD +licenta), 
microsoft office home (licenta PC), Notebook, Multifunctional A4 alb/negru, camera video sistem supraveghere, inregistrator camere, masina de spalat, statie de calcat, 
masa de calcat, casa de marcat, dotari care nu se justifica in cadrul fluxului tehnologic de productie. Nu se justifica necesitatea si oportunitatea celor celor trei spatii 
denumite ateliere si anume: atelier 1 in suprafata de 18.11 mp, atelier 2 in suprafata de 23.95 mp si atelier 3 in suprafata de 21.24 mp in in situatia in care se achizitioneaza 
urmatoarele echipamente: 2 masini de cusut, 1 masina profesionala de brodat cu 6 ace, 2 masini de tricotat, 1 motor de actionare. La punctul „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/ semoriul 
justificativ?” s-a bifat Nu, deoarece in cadrul studiului de fezabilitatea sunt prezentate mai multe spatii care ar fi trebuit in categoria „cheltuiieli neeligibile” cum ar fi: spatiu 
expo 1 in suprafata de 28.81 mp, expo 2 in suprafata de 22.29 mp, expo 3 in suprafata de 18.42 mp, expo 4 in suprafata de 31.21 mp, oficiu in suprafata de 17.06 mp. Cele 
doua spatii denumite „spatiu de depozitare” (depozit 27.36 mp, depozit 25.89 mp), nu se prezinta necesitatea si oportunitatea acestora. De asemenea se prevede achizitia 
urmatoarelor dotari : sistem desktop cu monitor, microsoft Windows 7(DVD +licenta), microsoft office home (licenta PC), Notebook, Multifunctional A4 alb/negru, camera 
video sistem supraveghere, inregistrator camere, masina de spalat, statie de calcat, masa de calcat, casa de marcat, dotari care nu se justifica in cadrul fluxului tehnologic 
de productie. Nu se justifica necesitatea si oportunitatea celor celor trei spatii denumite ateliere si anume: atelier 1 in suprafata de 18.11 mp, atelier 2 in suprafata de 23.95 
mp si atelier 3 in suprafata de 21.24 mp in in situatia in care se achizitioneaza urmatoarele echipamente: 2 masini de cusut, 1 masina profesionala de brodat cu 6 ace, 2 
masini de tricotat, 1 motor de actionare. Pentru categoria de bunuri,solicitantul a prezentat atat oferte cat si extrase din baza de preturi APDRP iar pentru categoria de 
servicii, solicitantul a prezentat extrase din baza de preturi APDRP. Pentru categoria de bunuri,solicitantul a prezentat atat oferte cat si extrase din baza de preturi APDRP 
iar pentru categoria de servicii, solicitantul a prezentat extrase din baza de preturi APDRP. Proiectul a fost declarat neeligibil deoarece 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
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595 312 M 01 12 6 13 00105 2012 9 28 HALA DE PRODUCTIE 
CONFECTII TRICOTAJE

S.C. MF SPAZIO 
S.R.L. CLUJ Comuna/Oras 

BACIU Sat RADAIA - - - - - - - - - - 203.682 0 173.129 0 30.553 88.527.826

Pct. 1.1 Statutul solicitantului nu este de microintreprindere conform documentelor obligatorii (Documentul E) anexate la pct. 2 si 11.3. NR. MEDIU DE ANGAJATI FIIND 
DE 11.Solicitantul nu aparţine categoriilor de beneficiarii eligibili conf pct. 1.1 Studiu de fezabilitate si pct.7.1 Certificatul de atestare fiscala. "Beneficiarii eligibili pentru 
sprijinul acordat prin Măsura 312 sunt Micro-întreprinderile aşa cum sunt definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr.361/ 2003 şi în legislaţia naţională în vigoare având 
mai puţin de 10 angajaţi şi care realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deţin active totale învaloare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei în două exerciţii 
financiare consecutive "Din analiza Bilantului pe anul 2011 Formularul 30 nr. mediu de salariati erau de 11 persoane, iar nr mediu la data de 27.09.2012 conform declaratiei 
Anexa 4.1 este tot de 11 si-n urma "realizarii investitiei se urmareste crearea a cel putin 8 noi locuri de munca" fara a se face mentiunea ce rol vor avea acestia, in urma 
transferului de mijloace fixe si a personalui existent in nr. de 11 din hala inchiriata in care isi desfasoara activitatea in prezent solicitantul (Cluj-Napoca). EG 1 – NU - Micro-
intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural.SC MF SPAZIO SRL 
ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN PREZENT IN CLUJ-NAPOCA si doreste prin proiect transferul utilajelor in mediu rural in urma construirii unei hale in loc. Radaia, 
com. Baciu, jud. Cluj.EG 2 - NU - Rata indatorarii (rI) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori in primul an este de 68,52% cu toate ca acesta este avertizat 
ca se accepta maxim 60%, astfel in matricea de verificare apare mentiunea ca NU SE RESPECTA CRITERIU.EG 5 - NU - Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si 
acordurile necesare investitiei respective precum si avizele/autorizatiile de mediu sau sa prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si acordurile in 
domeniul mediului. Avand in vedere ca societatea isi desfasoara activitatea pe codul CAEN 1413 se impunea prezentarea avizelor de specialitate asa cum este precizat si-n 
Ghidul solicitantului, si-n cadrarea corecta in Sectiunea Generala pct. A 6.2 aceasta fiind MODERNIZARE SI /SAU EXTINDERE. "În cazul proiectelor de investiţii care 
prevăd modernizarea activităţii se va demonstra că la momentul depunerii Cererii de Finanţare solicitantul deţine autorizaţiile de funcţionare pentru punctul de lucru ce face 
obiectul proiectului FEADR prin documentele justificative emise de instituţiile avizatoare (de ex: Autorizaţie de mediu însoţită de Nota de constatare/ Autorizaţie sanitară + 
proces verbal de constatare, etc)." Rata indatorarii (rI) - calculata de solicitant, conform tabelului de indicatori in primul an este de 68,52% cu toate ca acesta este avertizat 
ca se accepta maxim 60%, astfel in matricea de verificare apare mentiunea ca NU SE RESPECTA CRITERIU Solicitantul nu anexeaza oferte personalizate si nici baza de 
date pentru bunuri. Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte. □NU 2. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte □NU 3. 
Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □ DA 4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai 
multe proiecte □NU 5. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □DA Nu au fost identificate elemente care sa conduca la suspiciuni 
privind crearea de conditii artificiale care sa incalce fisa masurii. EG 1 – NU - Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-
si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural.SC MF SPAZIO SRL ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN PREZENT IN CLUJ-NAPOCA si doreste prin 
proiect transferul utilajelor implicit a punctului de lucru in mediu rural in urma construirii unei hale in loc. Radaia, com. Baciu, jud. Cluj.EG 5 - NU - Beneficiarul trebuie sa 
prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective precum si avizele/autorizatiile de mediu sau sa prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine to
avizele si acordurile in domeniul mediului. Avand in vedere ca societatea isi desfasoara activitatea in prezent tot pe codul CAEN 1413 se impunea prezentarea avizelor de 
specialitate asa cum este precizat si-n Ghidul solicitantului, si-n cadrarea corecta in Sectiunea Generala a Cererii de Finantare pct. A 6.2 aceasta fiind MODERNIZARE SI 
/SAU EXTINDERE. În cazul proiectelor de investiţii care prevăd modernizarea activităţii se va demonstra că la momentul depunerii Cererii de Finanţare solicitantul deţine 
autorizaţiile de funcţionare pentru punctul de lucru ce face obiectul proiectului FEADR prin documentele justificative emise de instituţiile avizatoare (de ex: Autorizaţie de 
mediu însoţită de Nota de constatare/ Autorizaţie sanitară + proces verbal de constatare, etc). -Pct. 1.1 Statutul solicitantului nu este de microintreprindere conform 
documentelor obligatorii (Documentul E) anexate la pct. 2 si 11.3. NR. MEDIU DE ANGAJATI FIIND DE 11.Solicitantul nu aparţine categoriilor de beneficiarii eligibili conf 
pct. 1.1 Studiu de fezabilitate si pct.7.1 Certificatul de atestare fiscala. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul acordat prin Măsura 312 sunt Micro-întreprinderile aşa cum sunt 
definite în Recomandarea Comisiei (CE) nr.361/ 2003 şi în legislaţia naţională în vigoare si trebuie sa detina mai puţin de 10 angajaţi sau sa realizează o cifră de afaceri 
anuală netă sau sa deţina active totale învaloare de până la 2,0 milioane Euro echivalent în lei în două exerciţii financiare consecutive. Din analiza Bilantului pe anul 2011 
Formularul 30 atasat, nr. mediu de salariati erau de 11 persoane, iar nr mediu la data de 27.09.2012 conform declaratiei solicitantului Anexa 4.1 este tot de 11 si-n urma 
"realizarii investitiei se urmareste crearea a cel putin 8 noi locuri de munca" fara a se face mentiunea ce rol vor avea acestia, in urma transferului de mijloace fixe si a 
personalui existent in nr. de 11 din hala inchiriata in care isi desfasoara activitatea in prezent solicitantul (Cluj-Napoca)in hala realizata prin proiect.

596 312 C 01 12 6 13 00139 2012 9 28
CENTRUL MEDICAL DE 

RECUPERARE SI RELAXARE 
SUB PADURE SRL

SC CENTRUL DE 
RECUPERARE SI 
RELAXARE SUB 

PADURE SRL

CLUJ Comuna/Oras GILAU 
Sat GILAU - - - - - - - - - - 248.755 2.991 174.129 0 74.626 88.701.955

La punctul 1.6 Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect?” se considera ca nu este indeplinit deoarece, la verificarea Studiului 
de Fezabilitate s-au constatat urmatoarele aspecte:• Serviciile care urmeaza sa se desfasoare ca urmare a realizarii investitiei sunt „servicii (tratamente) de recuperare fizica” 
(pag. 26 din Cererea de Finantare);• In urma verificarii s-a constat ca solicitantul descrie o serie de pachete de servicii, care conform CAEN Rev. 2, nu apartin codului 
CAEN al activitatii finantate prin proiect respectiv „8622 Activitati de asistenta medicala specializata”. Astfel, serviciile de tip „recuperare fizica” reprezinta servicii de 
fizioterapie (metoda de tratament medical cu ajutorul agentilor fizici) cum ar fi „ultrasonoterapie, magnetoterapie, bai galvanice, electroterapie, ultrasunete, unde scurte, 
masaj medical, bazin gimnastica, etc” (pag.26-29, respectiv 91--93 din proiect) se incadreaza in codul CAEN „8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana”, cod 
CAEN care nu se regaseste in Anexa 9 la Ghidul Solicitantului pentru masura 312;• Cu toate ca potentialul beneficiar prezinta in Cererea de Finantare o serie de informatii 
din care ar dori sa rezulte ca aceste servicii medicale se incadreaza strict in codul CAEN „8622 Activitati de asistenta medicala specializata”, o serie de elemente contrazic 
aceasta dorinta deoarece aceste servicii nu vor fi realizate in totalitate de medici ci si de personal auxiliar. Chiar potentialul beneficiar admite faptul ca, aceste servicii nu vor 
fi realizate in totalitate de catre medici dovada fiind tipul fortei de munca angajate ca urmare a realizarii investitiei, forta de munca alcatuita si din trei asistenti medicali. 
Admiterea faptului ca, solicitantul nu poate desfasura activitatile prezentate numai in cadrul codului CAEN „8622 Activitati de asistenta medicala specializata” este subliniata 
de modul in care acesta a optat pentru activitatea secundara. Astfel, in Certificatul emis de catre Oficiul Registrului Comertului se poate identifica faptul ca, solicitantul 
detine ca si activitate secundara codul CAEN „8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana”. La punctul 1.6 Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii 
care se finanteaza prin proiect?” se considera ca nu este indeplinit deoarece, la verificarea Studiului de Fezabilitate s-au constatat urmatoarele aspecte:• Serviciile care 
urmeaza sa se desfasoare ca urmare a realizarii investitiei sunt „servicii (tratamente) de recuperare fizica” (pag. 26 din Cererea de Finantare);• In urma verificarii s-a constat 
ca solicitantul descrie o serie de pachete de servicii, care conform CAEN Rev. 2, nu apartin codului CAEN al activitatii finantate prin proiect respectiv „8622 Activitati de 
asistenta medicala specializata”. Astfel, serviciile de tip „recuperare fizica” reprezinta servicii de fizioterapie (metoda de tratament medical cu ajutorul agentilor fizici) cum ar 
fi „ultrasonoterapie, magnetoterapie, bai galvanice, electroterapie, ultrasunete, unde scurte, masaj medical, bazin gimnastica, etc” (pag.26-29, respectiv 91--93 din proiect) 
se incadreaza in codul CAEN „8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana”, cod CAEN care nu se regaseste in Anexa 9 la Ghidul Solicitantului pentru masura 312;• 
Cu toate ca potentialul beneficiar prezinta in Cererea de Finantare o serie de informatii din care ar dori sa rezulte ca aceste servicii medicale se incadreaza strict in codul 
CAEN „8622 Activitati de asistenta medicala specializata”, o serie de elemente contrazic aceasta dorinta deoarece aceste servicii nu vor fi realizate in totalitate de medici ci 
si de personal auxiliar. Chiar potentialul beneficiar admite faptul ca, aceste servicii nu vor fi realizate in totalitate de catre medici dovada fiind tipul fortei de munca angajate 
ca urmare a realizarii investitiei, forta de munca alcatuita si din trei asistenti medicali. Admiterea faptului ca, solicitantul nu poate desfasura activitatile prezentate numai in 
cadrul codului CAEN „8622 Activitati de asistenta medicala specializata” este subliniata de modul in care acesta a optat pentru activitatea secundara. Astfel, in Certificatul 
emis de catre Oficiul Registrului Comertului se poate identifica faptul ca, solicitantul detine ca si activitate secundara codul CAEN „8690 Alte activitati referitoare la 
sanatatea umana”. Criteriiile de eligibilitate „EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea 
propusa prin proiect, in spatiul rural”, „EG 5 - Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective” si „EG6 – Beneficiarul trebuie sa 
dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” se considera ca nu sunt indeplinite deoarece , la verificare s-au constatat 
urmatoarele: Solicitantul a prezentat in Cererea de Finantare:• Contractul de Inchiriere nr. 1198/24.09.2012 si Contractul de Constituire a Dreptului de Superficie nr. 
1199/24.09.2012;• Certificatul de Urbanism nr. 173/21.09.23012, document care nu este insotit de act de transfer a drepturilor si obligatiilor ce decurg din Certificatul de 
Urbanism. In concluzie, se constata ca Certificatul de Urbanism a fost obtinut inaintea incheierii Contractul de Inchiriere si Contractul de Constituire a Dreptului de 
Superficie, certificatul nu detaliaza regimul juridic ceea ce inseamna ca Certificatul de Urbanism a fost obtinut pentru o alta persoana decat potentialul beneficiar. Mai mult, 
Certificatul de Urbanism a fost obtinut pentru o alta suprafata de teren decat cea care face obiectul amplasamentului Cererii de Finantare (suprafata de de teren de 5400 mp 
alcatuita din doua numere cadastrale 51822 si 52097). Suprafetele de teren care fac obiectul Contractului de Inchiriere nr. 1198/24.09.2012 si Contractului de Constituire a 
Dreptului de Superficie nr. 1199/24.09.2012 conform, Extrasului de Carte Funciara pentru Informare cu nr. cerere 101788/24.09.2012, sunt aferente strict lotului de 2700 
mp aflati pe numarul cadastral 52097. Tinand cont de faptul ca, avizele/notificarile emise de catre autoritatile competente au fost obtinute in baza Certificatului mai sus 
mentionat si in baza unei documentatii datata inaintea incheierii Contractelor de Inchiriere/Superficie se poate concluziona ca, in conditiile prezentate, aceste documente p
fi declarate nule. Criteriul de eligibilitate „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” se considera ca nu este indeplinit deoarece prognoza veniturilor 
din cadrul proiectiile financiare au fost intocmite in baza unor activitati care nu se incadreaza in codul CAEN 8622 Activitati de asistenta medicala specializata” eligibil
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597 312 M 01 12 6 13 00113 2012 9 28 TIPAR SI LEGATORIE POP CRISTINA-
MIHAELA CLUJ

Comuna/Oras 
AGHIRESU Sat 
TICU-COLONIE

- - - - - - - - - - 200.000 0 170.000 0 30.000 88.871.955

La EG6 - Beneficiara are drept de folosinta asupra unei parti (o camera, o camara, un vestibul, o terasa si o pivnita) din imobilul situat in Com.Aghiresu, Sat Ticu-Colonie, 
Nr.31, Jud.Cluj, conform Contractului de comodat, cu incheiere de autentificare Nr.2069/29.08.2012, cu destinatie de spatiu de locuit. Din acest contract nu rezulta ca 
spatiul ar fi destinat pentru desfasurarea activitatilor conforme cu codurilor CAEN1812, 1813, 1814, prezentate in proiect. La pct.3.1-devizul general si devizele pe obiect nu 
sunt semnate de persoana care le-a intocmit si nu poarta stampila elaboratorului documentatiei. La pct.4.4-Solicitanta a prezentat trei oferte pentru bunuri a căror valoare 
este mai mare de 15.000 Euro si o oferta pentru servicii dar oferta de bunuri de la SC SIVA CONSTRUCT SRL, oferta luata in considerare la intocmirea bugetului, care nu 
este personalizata si nu contine detalierea unor specificatii tehnice minimale. La fel si cea de la SC THE MOMENTS SRL si oferta financiara de la SC ALLA BREVE 
CONSULTING SRL. Devizul general si devizele pe obiect nu sunt semnate de persoana care le-a intocmit si nu poarta stampila elaboratorului documentatiei. 1.Acelaşi titlu 
al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte;NU 2.Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte;DA 3.Acelaşi amplasament (comună) al 
proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte;Da 4.Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte;Nu 5.Acelaşi consultant al 
proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte;Da Au fost identificate urmatoarele elemente privind conditiile artificiale care contravin fisei masurii:POP CRISTINA-
MIHAELA F312M011261300113, TIPAR SI LEGATORIE - Chirila Radu Marius are calitatea de comodant asupra locului de amplasare al proiectului, comodant al 
contractelor de comodat aferente proiectelor de la pozitiile 1, 2 conf.documentului 16. Imobilul din Com.Aghiresu, Sat Ticu-Colonie, Nr.31, Jud.Cluj, aferent investiţiilor 
propuse prin prezentul proiect si cel de la pozita 2 este impartit astfel:POP CRISTINA-MIHAELA F312M011261300113, TIPAR SI LEGATORIE, foloseste o camera, o 
camara, un vestibul, o terasa, o pivnita din imobilul cu destinatia de spatiu de locuit, conform Contractului de comodat cu incheierea de autentificare nr.2069/29.08.2012 iar 
SOFICA ALEXANDRA F312M011261300002, INFIINTARE ATELIER MESTESUGARESC PENTRU PRODUCEREA DE BIJUTERII, foloseste o camera, bucatarie si 
baie din acelasi imobil cu destinatia de spatiu de locuit, conform Contractului de comodat cu incheierea de autentificare nr.2067/29.08.2012. Imobilul are instalatie de 
alimentare cu apa la bucatarie si baie. Exista o singura intrare in cladire, un hol comun iar instalatia de curent electric alimenteaza intreaga cladire. SC SIVA CONSTRUCT 
SRL este ofertanta de bunuri si la proiectele de la pozitiile 1 si 2 care au legaturi intre ei, avand sediul social comun, in Sat Afumati, Comuna Afumati, Str.Negropontes, 
Nr.79 Jud.Ilfov iar activitatile principale ale ofertantilor sunt diferite de echipamentele pe care le pun la dispozitia solicitantei, conform verificarilor din RECOM. La EG6 - 
Beneficiara are drept de folosinta asupra unei parti (o camera, o camara, un vestibul, o terasa si o pivnita) din imobilul situat in Com.Aghiresu, Sat Ticu-Colonie, Nr.31, 
Jud.Cluj, conform Contractului de comodat, cu incheiere de autentificare Nr.2069/29.08.2012, cu destinatie de spatiu de locuit. Din acest contract nu rezulta ca spatiul ar fi 
destinat pentru desfasurarea activitatilor conforme cu codurilor CAEN 1812, 1813, 1814, prezentate in proiect. Au fost identificate urmatoarele elemente privind conditiile 
artificiale care contravin fisei masurii:POP CRISTINA-MIHAELA F312M011261300113, TIPAR SI LEGATORIE - Chirila Radu Marius are calitatea de comodant asupra 
locului de amplasare al proiectului, comodant al contractelor de comodat aferente proiectelor de la pozitiile 1, 2 conf.documentului 16. Imobilul din Com.Aghiresu, Sat Ticu-
Colonie, Nr.31, Jud.Cluj, aferent investiţiilor propuse prin prezentul proiect si cel de la pozitia 2 este impartit astfel:POP CRISTINA-MIHAELA F312M011261300113, TIPA
SI LEGATORIE, foloseste o camera, o camara, un vestibul, o terasa, o pivnita, din imobilul cu destinatia de spatiu de locuit, conform Contractului de comodat cu incheierea 
de autentificare nr.2069/29.08.2012 iar SOFICA ALEXANDRA F312M011261300002, INFIINTARE ATELIER MESTESUGARESC PENTRU PRODUCEREA DE 
BIJUTERII, foloseste o camera, bucatarie si baie din acelasi imobil cu destinatia de spatiu de locuit, conform Contractului de comodat cu incheierea de autentificare 
nr.2067/29.08.2012.SC SIVA CONSTRUCT SRL este ofertanta de bunuri si la proiectele de la pozitiile 1 si 2 care au legaturi intre ei, avand sediul social comun, in Sat 
Afumati, Comuna Afumati, Str.Negropontes, Nr.79 Jud.Ilfov iar activitatile principale ale ofertantilor sunt diferite de echipamentele pe care le pun la dispozitia solicitantei, 
conform verificarilor din RECOM.

598 312 M 01 12 6 13 00097 2012 9 28 DEZVOLTARE COMPLEX 
STOMATOLOGIC

S.C. FMOGDENT 
S.R.L. CLUJ Comuna/Oras LUNA 

Sat LUNA - - - - - - - - - - 244.280 0 199.919 0 44.361 89.071.874

Conform formularelor E3.8 Fisa de verificare pe teren si E4.1 Raportul privind verificarea pe teren nr.972/10.04.2013 ”conditiile existente pe teren nu permit realizarea 
investitiilor prevazute in MJ deoarece stadiul si starea fizica a spatiului inchiriat nu asigura functionalitatea activitatii pentru care se solicita finantare” Spatiul propus pe 
contract de comodat ”are nevoie de lucrari de reparatii si amenajare... nu este racordat la utilitati, suprafata utila de 38,82 mp nu este suficienta pentru desfasurarea 
activitatilor specifice unui complex stomatologic.”Constatarile expertilor sunt legate de implementarea proiectului, solicitantul nu si-a prevazut cheltuieli pe neeligibil privind 
asigurarea functionalitatii cladirii (fosta casa cantar si birou) .Mentionam neconcordanta dintre precizarile privind amplasamentul proiectului in A4 si A5 sat Luna jud. Cluj si 
in restul Memoriului Justificativ sat Tritenii de Jos jud. Cluj .Criteriul EG 6 nu este indeplinit, in conditiile in care concluziile vizitei pe teren sunt negative, in sensul ca nu 
permit realizarea investitiei intr-o cladire al carui document se verifica la acest criteriu de eligibilitate.

599 312 M 01 12 6 13 00110 2012 9 28
ATELIERUL DE 

MANUFACTURA SI 
ARTIZANAT VISTEA

SC ATELIERUL 
DE ICOANE 
VISTEA SRL

CLUJ
Comuna/Oras 
GARBAU Sat 

VISTEA
- - - - - - - - - - 94.752 0 80.539 0 14.213 89.152.413

Solicitantul nu a prezentat declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural. EG5-Solicitantul nu a prezentat dovada ca a facut demersurile 
pentru a obtine document prin care se stabilesc conditiile si masurile necesare pentru protectia mediului si care trebuie respectate pentru realizarea proiectului. EG6-
Extrasul de carte funciara care sa certifice dreptul de folosinta asupra spatiului nu a fost prezentat ca si document justificativ. 1. Acelaşi titlu al proiectului identificat la două 
sau mai multe proiecte. □ NU 2. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte □ NU 3. Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la 
două sau mai multe proiecte □ NU 4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □ NU 5. Acelaşi consultant al proiectului se 
regăseşte la două sau mai multe proiecte □ DA Nu au fost identificate elemente care sa conduca la suspiciuni privind crearea de conditii artificiale care sa incalce fisa 
masurii.
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CONSTRUIRE SI DOTARE 
UNITATE PRODUCTIE 

PACHET STICLA 
TERMOIZOLANTA

SC SAFEGLASS  
SRL CLUJ

Comuna/Oras 
MINTIU GHERLII Sat 

BUNESTI
- - - - - - - - - - 235.126 8.000 199.857 0 35.269 89.352.270

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 unic al SC SAFEGLASS SRL, domnul LENARD KRISZTIAN ERIK , mai este asociat in: - 
SC PREMIER WINLINE SRL, cod unic inregistrare 29767720 atribuit in data de 20.02.2012—in functiune cu o cota de participare de 30%; conform art.15 din Legea 
359/2004-Activitati desfasurate in afara sediului social si a sediilor secundare (CAEN rev. 2), respectiv, 4332, 4613, 1623.• La verificarea asociatului persoana juridica, s-a 
constatat ca SC SAFEGLASS SRL nu mai este asociat in alte firme. La verificarea Cererii de Finantare s-a constatat ca solicitantul SC SAFEGLASS 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 urma verificarii s-a constatat faptul ca, statutul intreprinderii este unul de tip „partener” prin intermediul persoanei fizice, LENARD KRISZTIAN ERIK, care isi 
desfasoara activitatea pe piata relevanta/pe piata adiacenta”. 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 unic al SC SAFEGLASS SRL, domnul LENARD KRISZTIAN ERIK , mai este asociat in: - SC PREMIER WINLINE 
SRL, cod unic inregistrare 29767720 atribuit in data de 20.02.2012—in functiune cu o cota de participare de 30%; conform art.15 din Legea 359/2004-Activitati desfasurate 
in afara sediului social si a sediilor secundare (CAEN rev. 2), respectiv, 4332, 4613, 1623.• La verificarea asociatului persoana juridica, s-a constatat ca SC SAFEGLASS 
SRL nu mai este asociat in alte firme. La verificarea Cererii de Finantare s-a constatat ca solicitantul SC SAFEGLASS SRL a completat documentul 10.2 „Declaratia privin
incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii” mentionand faptul ca aceasta societate este una de tip „intreprindere autonoma”. In urma verificarii s-a 
constatat faptul ca, statutul intreprinderii este unul de tip „partener” prin intermediul persoanei fizice, LENARD KRISZTIAN ERIK, care isi desfasoara activitatea pe piata 
relevanta/pe piata adiacenta”. In concluzie, se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. S-au tiparit extrase din baza de date. Pentru categoria de 
bunuri, solicitantul a prezentat oferte. S-au tiparit extrase din baza de date. Pentru categoria de bunuri, solicitantul a prezentat oferte. 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 unic al SC SAFEGLASS SRL, domnul LENARD KRISZTIAN ERIK , mai este asociat in: - SC PREMIER WINLINE SRL, 
cod unic inregistrare 29767720 atribuit in data de 20.02.2012—in functiune cu o cota de participare de 30%; conform art.15 din Legea 359/2004-Activitati desfasurate in 
afara sediului social si a sediilor secundare (CAEN rev. 2), respectiv, 4332, 4613, 1623.• La verificarea asociatului persoana juridica, s-a constatat ca SC SAFEGLASS SRL 
nu mai este asociat in alte firme. La verificarea Cererii de Finantare s-a constatat ca solicitantul SC SAFEGLASS 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 urma verificarii s-a 
constatat faptul ca, statutul intreprinderii este unul de tip „partener” prin intermediul persoanei fizice, LENARD KRISZTIAN ERIK, care isi desfasoara activitatea pe piata 
relevanta/pe piata adiacenta”. 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 unic al SC SAFEGLASS SRL, domnul LENARD KRISZTIAN ERIK , mai este asociat in: - SC PREMIER WINLINE SRL, cod unic inregistrare 29767720 
atribuit in data de 20.02.2012—in functiune cu o cota de participare de 30%; conform art.15 din Legea 359/2004-Activitati desfasurate in afara sediului social si a sediilor 
secundare (CAEN rev. 2), respectiv, 4332, 4613, 1623.• La verificarea asociatului persoana juridica, s-a constatat ca SC SAFEGLASS SRL nu mai este asociat in alte 
firme. La verificarea Cererii de Finantare s-a constatat ca solicitantul SC SAFEGLASS 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 urma verificarii s-a constatat faptul ca, statutul 
intreprinderii este unul de tip „partener” prin intermediul persoanei fizice, LENARD KRISZTIAN ERIK, care isi desfasoara activitatea pe piata relevanta/pe piata adiacenta”. 
In concluzie, se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii.
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RECICLABIL INVEST SRL- „ 
PRELUCRAREA EFICIENTA A 
DESEURILOR FEROASE SI 

NEFEROASE IN CADRUL SC 
RECICLABIL INVEST SRL”

SC RECICLABIL 
INVEST SRL CLUJ

Comuna/Oras 
APAHIDA Sat 

DEZMIR
- - - - - - - - - - 252.164 0 176.515 0 75.649 89.528.785

Solicitantul nu a prezentat informatiile suplimentare prin care se solicita refacerea pct.B 1.1 din cererea de finantare cu codurile CAEN al activitatilor finantate prin proiect si 
dupa care au fost preconizate venituri in calculul indicatorilor economico-financiari. Nu a fost prezentat Certificatul Constatator din care sa rezulte daca solicitantul nu este in 
curs de lichidare,fuziune, dizolvare, divizare conform Legii nr.31/1990, reorganizare judiciara sau faliment conform Legii nr.85/2006. EG3-Prin neprezentarea Certificatului 
Constatator nu se poate stabili daca micro-intreprinderea este sau nu in dificultate. EG5-Solicitantul nu a prezentat dovada ca a facut demersurile necesare pentru a obtine 
document prin care se stabilesc conditiile si masurile pentru protectia mediului si care trebuie respectate pentru realizarea proiectului.EG6-Extrasul de carte funciara care sa 
certifice dreptul de folosinta asupra spatiului nu a fost prezentat ca si document justificativ. Solicitantul nu a prezentat ofertele solicitate prin informatiile suplimentare. 
Solicitantul nu a respectat valoarea din coloana "Total ajutor public nerambursabil" de cel mult 70% si nu a corectat planul financiar prin informatiile suplimentare. 1. Acelaşi 
titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte. □ NU 2. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte □ NU 3. Acelaşi amplasament 
(comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □ DA 4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □ NU 5. 
Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □ DA Nu au fost identificate elemente care sa conduca la suspiciuni privind crearea de conditii 
artificiale care sa incalce fisa masurii.
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ACHIZITII UTILAJE 

PREGATITOARE PENTRU 
PRETIPARIRE

SC GIFGRAF SRL CLUJ Comuna/Oras LUNA 
Sat LUNA - - - - - - - - - - 227.500 0 193.375 0 34.125 89.722.160

Pct.1.2-Solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele din Declaratia pe proprie raspundere, nu este bifata casuta aferenta punctului "Declar pe propria raspundere ca 
nu am fapte inscrise in cazierul fiscal". EG6-Contractul de comodat nu certifica dreptul de folosinta al spatiului in vederea utilizarii lui pentru desfasurarea activitatilor de 
productie, ci in vederea stabilirii sediului social al SC GIFGRAF SRL. 1. Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte. □ NU2. Acelaşi sediu social se 
regăseşte la două sau mai multe proiecte □ NU3. Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □ DA4. Acelaşi reprezentant 
legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □ NU5. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □ NU.Nu au fost 
identificate elemente care sa conduca la suspiciuni privind crearea de conditii artificiale care sa incalce fisa masurii.
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REABILITARE SI SCHIMBARE 
DE DESTINATIE DIN GRAJD 

ÎN HALĂ DE PRODUCŢIE 
MATERIALE PLASTICE

SC PROFILINE 
EXPERT SRL CLUJ Comuna/Oras 

ICLOD Sat ICLOD - - - - - - - - - - 235.250 4.550 199.962 0 35.288 89.922.122

Punctul 1.1 -respectiv ,, Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili?''-se considera ca nu este indeplinit deoarece la verificarea in RECOM s-a constatat ca 
asociatul unic PITIC DANIELA ALICE cu CNP 2701113062952 mai este asociat cu cota de participare de 95% si administrator la Societatea ART STIL SRL -
J12/3180/2003, CUI 15899704 atribuit in 14.11.2003. Societatea SC ART STIL SRL are ca si activitate autorizata ,conform art.15 din Lg.359/20034 codul CAEN 2223 
,,FABRICAREA ARTICOLELOR DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU CONSTRUCTII'',acelasi ca si codul activitatii finantate prin proiectul depus pentru a primi finantare 
nerambursabila.Tinind cont de faptul ca SC PROFILINE EXPERT SRL isi desfasoara activitatea pe aceiasi piata relevanta ,respectiv CAEN 2223,,FABRICAREA 
ARTICOLELOR DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU CONSTRUCTII''ca si SC ART STIL SRL , se considera ca Intreprinderea SC PROFILINE EXPERT SRL prin 
intermediul asociatului si administratorului sau ,PITIC DANIELA ALICE cu CNP 2701113062952 a declarat fals categoria de ,,Intreprindere Autonoma'' in documentul 11.3 
,,Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor '', declaratie care a fost completata fara sa se ia in considerare Nota de subsol nr.2 referitoare la 
Intreprinderile nou infiintate . -Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor nu este completa, nu este completata fara sa se ia in considerare 
Nota de subsol nr.2 referitoare la Intreprinderile nou infiintate . La punctul 1.1 -respectiv ,, Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili?'' s-a bifat nu deoarece la 
verificarea in RECOM s-a constatat ca asociatul unic PITIC DANIELA ALICE cu CNP 2701113062952 mai este asociat cu cota de participare de 95% si administrator la 
Societatea ART STIL SRL -J12/3180/2003, CUI 15899704 atribuit in 14.11.2003. Societatea SC ART STIL SRL are ca si activitate autorizata ,conform art.15 din 
Lg.359/20034 codul CAEN 2223 ,,FABRICAREA ARTICOLELOR DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU CONSTRUCTII'',acelasi ca si codul activitatii finantate prin proiectul
depus pentru a primi finantare nerambursabila.Tinind cont de faptul ca SC PROFILINE EXPERT SRL isi desfasoara activitatea pe aceiasi piata relevanta ,respectiv CAEN 
2223,,FABRICAREA ARTICOLELOR DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU CONSTRUCTII''ca si SC ART STIL SRL , se considera ca Intreprinderea SC PROFILINE 
EXPERT SRL prin intermediul asociatului si administratorului sau ,PITIC DANIELA ALICE cu CNP 2701113062952 a declarat fals categoria de ,,Intreprindere Autonoma'' 
in documentul 11.3 ,,Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor '', declaratie care a fost completata fara sa se ia in considerare Nota de 
subsol nr.2 referitoare la Intreprinderile nou infiintate .Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor nu este completa, nu este completata fara 
sa se ia in considerare Nota de subsol nr.2 referitoare la Intreprinderile nou infiintate . La criteriul EG5-" Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare 
investitiei respective precum si avizele/autorizatiile de mediu sau sa prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si acordurile in domeniul mediului, 
conform legislatiei in vigoare În situatia în care beneficiarul nu prezintă toate autorizatiile solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil;" s-a bifat NU 
deoarece - Documentul eliberat de Directia de Sanatate Publica nu respecta formularul cadru conform Protocolului de colaborare nr. P50/13.02.2008 si nr. 1598/19.02.200
incheiat intre APDRP si Ministerul Sanatatii Publice.S-a constatat ca Studiul de fezabilitate nu ofera clarificari privind urmatoarele:- nu a fost completat tabelul ,,terenuri” in 
corelare cu datele prezentate in doc. 3nu s-au prezentat caracteristicile principale ale tuturor constructiilor propuse prin proiect : ex: platforma de beton, locuri parcare, 
trotuarul de protectie din beton, imprejmuire-dupa caz, spatii verzi. (lungime, latime, suprafata, nr., etc).- nu au fost prezentate, caracteristicile principale ale retelelor, 
separat, atat pentru cele care se executa in interiorul cat si pentru cele care se executa in exteriorul amplasamentului delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand 
obiectivului de investitie, corelandu-se informatiile cu Planul de situatie.- devizul financiar capitol 3(Anexa A1) nu este corelat cu Devizul general ; - nu s-a prezentat Planul 
de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, surse de apa, si receptori de ape uzate, in care sa se poata identifica punctele de racord si retelele de utilitati. - In Certificatul 
de Urbanism nr. 25/06.07.2012 , suprafata de 1234 m.p, nu este in corelare cu Memoriul tehnic de specialitate in care suprafata prezentata ca fiind incinta care face 
obiectul proiectului este de 2.388 m.p si nici cu suptafata de 633/1186 m.p. prezentata la punctul 1.4 din SF.- Actul de proprietate prezentat nu este complet(lipsa incheiere 
de autentificare). La criteriul EG5-" Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective precum si avizele/autorizatiile de mediu sau sa 
prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si acordurile in domeniul mediului, conform legislatiei in vigoare În situatia în care beneficiarul nu 
prezintă toate autorizatiile solicitate înainte de semnarea contractului, proiectul devine neeligibil;" s-a bifat NU deoarece - Documentul eliberat de Directia de Sanatate 
Publica nu respecta formularul cadru conform Protocolului de colaborare nr. P50/13.02.2008 si nr. 1598/19.02.2008 incheiat intre APDRP si Ministerul Sanatatii Publice.S-
a constatat ca Studiul de fezabilitate nu ofera clarificari privind urmatoarele:- nu a fost completat tabelul ,,terenuri” in corelare cu datele prezentate in doc. 3nu s-au prezentat 
caracteristicile principale ale tuturor constructiilor propuse prin proiect : ex: platforma de beton, locuri parcare, trotuarul de protectie din beton, imprejmuire-dupa caz, spatii 
verzi. (lungime, latime, suprafata, nr., etc).- nu au fost prezentate, caracteristicile principale ale retelelor, separat, atat pentru cele care se executa in interiorul cat si pentru 
cele care se executa in exteriorul amplasamentului delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului de investitie, corelandu-se informatiile cu Planul de 
situatie - devizul financiar capitol 3(Anexa A1) nu este corelat cu Devizul general ; - nu s-a prezentat Planul de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati surse de apa
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" PRODUCŢIE CARNEŢELE DE 
STICKY NOTES ÎN COPERTE 

DIN MAROCHIN EMBOSAT 
CONFECŢIONATE MANUAL 
PRIN ACHIZITIA DE UTILAJE 

PERFORMANTE"

SC STICKY 
PRINTS SRL CLUJ

Comuna/Oras 
APAHIDA Sat 

APAHIDA
- - - - - - - - - - 235.968 5.273 200.000 0 35.968 90.122.122

Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ? - Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili?” se considera ca nu este indeplinit deoarece, la verificarea doc. 11.3
a constatat ca solicitantul a completat acest document fara sa respecte nota de subsol nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la 
numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere”. Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ? - 
Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili?” se considera ca nu este indeplinit deoarece, la verificarea doc. 11.3, s-a constatat ca solicitantul a completat acest 
document fara sa respecte nota de subsol nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri 
neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere”. Criteriile de eligibilitate „EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, 
trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural”, „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” si „EG6 – 
Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” nu sunt indeplinite deoarece in formularul E4.1 
„Raportul asupra verificarii pe teren” s-a mentionat ca, citam: „Cererea de Finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata 
eligibila din cauza urmatoarelor motive: Amplasarea proiectului nu este conforma cu cea specificata in cerrea de finantare. Studiul de Fezabilitate nu respecta continutul 
cadru, nu s-au prezentat partile desenate, nu a fost prezentata expertiza tehnica pentru cladirea existenta, care se doreste a se extinde, astfel pe teren nu s-a putut verifica 
modul de implementare a proiectului” Criteriul de eligibilitate „EG 5 - Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective” nu este 
indeplinit deoarece Notificarile emise de catre DSVSA si DSP au fost obtinute inaintea obtinerii Certificatului de Urbanism si prin urmare acest document nu a fost prezentat 
catre autoritatile competente respective. Criteriile de eligibilitate „EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si 
desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural”, „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” si „EG6 – Beneficiarul trebuie sa dovedeasca 
dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” nu sunt indeplinite deoarece in formularul E4.1 „Raportul asupra verificarii pe teren” s-a 
mentionat ca, citam: „Cererea de Finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila din cauza urmatoarelor motive: 
Amplasarea proiectului nu este conforma cu cea specificata in cerrea de finantare. Studiul de Fezabilitate nu respecta continutul cadru, nu s-au prezentat partile desenate, 
nu a fost prezentata expertiza tehnica pentru cladirea existenta, care se doreste a se extinde, astfel pe teren nu s-a putut verifica modul de implementare a proiectului” 
Criteriul de eligibilitate „EG 5 - Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective” nu este indeplinit deoarece Notificarile emise de 
catre DSVSA si DSP au fost obtinute inaintea obtinerii Certificatului de Urbanism si prin urmare acest document nu a fost prezentat catre autoritatile competente respective. 
Criteriile de eligibilitate „EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proie
in spatiul rural”, „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” si „EG6 – Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra 
terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” nu sunt indeplinite deoarece in formularul E4.1 „Raportul asupra verificarii pe teren” s-a mentionat ca, citam: „Cererea de 
Finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila din cauza urmatoarelor motive: Amplasarea proiectului nu este 
conforma cu cea specificata in cerrea de finantare. Studiul de Fezabilitate nu respecta continutul cadru, nu s-au prezentat partile desenate, nu a fost prezentata expertiza 
tehnica pentru cladirea existenta, care se doreste a se extinde, astfel pe teren nu s-a putut verifica modul de implementare a proiectului” Criteriile de eligibilitate „EG 1 – 
Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural”, „EG2– 
Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” si „EG6 – Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel 
putin 10 ani” nu sunt indeplinite deoarece in formularul E4.1 „Raportul asupra verificarii pe teren” s-a mentionat ca, citam: „Cererea de Finantare nu indeplineste din punct 
de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila din cauza urmatoarelor motive: Amplasarea proiectului nu este conforma cu cea specificata in cerrea 
de finantare. Studiul de Fezabilitate nu respecta continutul cadru, nu s-au prezentat partile desenate, nu a fost prezentata expertiza tehnica pentru cladirea existenta, care se 
doreste a se extinde, astfel pe teren nu s-a putut verifica modul de implementare a proiectului” Punctul 3.1 nu este indeplinit deoarece nu se poate realiza verificarea 
Bugetului Indicativ/Devizului General in conditiile in care potentialul beneficiar nu respecta prevederile continutului cadru al Studiului de fezabilitate. Astefel soliciatntul nu a 
prezentat Expertiza Tehnica si Stadiul Fizic al lucrarilor pentru imobilul care se doreste a fi extins si, de asemenea nu a prezentat parti desenate.Punctul 3.2 nu este 
indeplinit deoarece nu se poate realiza verificarea cursului euro in conditiile in care solicitantul nu a inscris in Bugetul Indicativ data intocmirii Studiului de Fezabilitate. 
Punctul 3.1 nu este indeplinit deoarece nu se poate realiza verificarea Bugetului Indicativ/Devizului General in conditiile in care potentialul beneficiar nu respecta prevederile 
continutului cadru al Studiului de fezabilitate. Astefel soliciatntul nu a prezentat Expertiza Tehnica si Stadiul Fizic al lucrarilor pentru imobilul care se doreste a fi extins si, de 
asemenea nu a prezentat parti desenate Punctul 3 2 nu este indeplinit deoarece nu se poate realiza verificarea cursului euro in conditiile in care solicitantul nu a inscris
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605 312 C 01 12 6 13 00118 2012 9 28
CONSTRUIRE SI DOTARE 

UNITATE PRODUCTIE 
TAMPLARIE PVC 

SC 
FENSTERPLAST  

SRL
CLUJ

Comuna/Oras 
MINTIU GHERLII Sat 

MINTIU GHERLII
- - - - - - - - - - 234.937 8.000 199.696 0 35.241 90.321.818

Criteriul de eligibilitate „ EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proie
in spatiul rural” se considera ca nu este indeplinit deoarece solicitantul nu a prezentat in Cererea de Finantare la doc.3.2 Extras de Carte Funciara/ Document eliberat de o 
unitate administrativ teritoriala care dovedeste ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru . La depunerea proiectului la doc.3.2 a fost prezentata o Cerere de inscriere de la 
OCPI cu nr.10629/25.03.2012. Se constata faptul ca cu ocazia vizitei pe teren in data de 20.03.2013 cu aproximativ 6 luni dupa depunerea Cererii de Finantare se prezinta 
Extrasul de Carte funciara in care nu este mentionata data eliberarii acestuia. Tot cu ocazia vizitei pe teren se constata faptul ca, solicitantul SC FENSTERPLAST SRL prin 
asociatul unic si administrator al societatii d-l LISZICSAN GYULA-LEVENTE , inchiriaza societatii SC DAVID &amp; FIL SPEDITION SRL, pe o perioada de 5 ani 
incepand cu data 30.01.2013 si pana la data de 30.01.2018 imobilul situat in com. Mintiu Gherlii, sat Mintiu Gherlii, ce consta in teren in suprafata de 3.847 mp, categoria 
de folosinta curti constructii pe care este edificata o cabana, in conformitate cu Contractul de Inchiriere nr.242, incheiat in data de 30.01.2013. Mentionam faptul ca imobilul 
specificat mai sus in suprafata de 3847 mp este suprafata de teren aferenta investitiei „ Construire si dotare unitate productie tamplarie PVC, depus la data de 28.09.2012, 
de catre solicitantul SC FENSTERPLAST SRL.De asemenea in cadrul Studiului de Fezabilitate se constata o serie de neconcordante, capitole cu informatii incomplete, cu 
informatii copy-paste din alte proiecte dupa cum urmeaza:-La cap. 2.2 nu s-a completat pentru elaborator date de identificare si pentru firma de proiectare.-La cap.2.3 nu s-
a detaliat capacitatea de productie propusa a se realiza la finalizarea investitiei.-La cap.2.4 nu s-a detaliat necesitatea si oportunitatea investitiei in conformitate cu structura 
cadru a SF.-La cap.2.5 nu s-a detaliat concurenta si strategia de piata care va fi aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea proiectului.-
cap.3.1.1 nu s-a corelat zona si amplasamentul investitiei, suprafata si situatia juridica ale terenului pe care urmeaza sa se realizeze investitiei.-La cap.3.1.2 nu s-au detaliat 
caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament si nu s-a prezentat nici Studiu Geotehnic.-La cap.3.2.2 nu s-au detaliat caracteristicile principale ale tuturor retelelor 
de utilitati, in conformitate cu prevederile continutului cadru al Studiului de Fezabilitate (lungimi,latimi, diametre, materiale, conditii de pozare). Nu s-au prezentat 
caracteristicile principale separat, atat pentru cele care se executa in interiorul cat si pentru cele care se executa in exteriorul amplasamentului delimitat din punct de vedere 
juridic ca apartinand obiectivului de investitie, in corelare cu partile desenate. S-au prezentat informatii (copy paste de la alte proiecte) prezentate la pag.43 SF “ Reteaua de 
distributie cuprinde conducta de alimentare a rezervorului pentru creearea rezervei intangibile de incendiu si sistemul de conducte care alimenteaza cu apa saivanul si filtrul 
sanitar” -La cap.3.3 nu s-a detaliat structura constructiva, pentru toate constructiile: hala, bazin etans vidanjabil, put forat, imprejmuire, alei pietonale si acces auto,etc. Nu s-
a corelat suprafata construita si destinatia spatiilor cu Plansa Desenata.-La cap.3.4 nu s-au detaliati principalele utilaje de dotare ale constructiilor, ex.panouri fotovoltaice, 
hidrofor, electropompa sumersibila, centrala termica, boiler. Si in cadrul acestui capitol s-au prezentat infomatii copy-paste de la alte proiecte la pag.44 SF“ Hidrofor va 
asigura necesarul de apa al fermei, atat pentru animale cat si pentru personal”. -La cap.3.5 detaliati instalatiile aferente constructiilor cu descrierea solutiilor adoptate, 
inclusiv pentru instalatiile de iluminat , forta, curenti slabi, apa canalizare, etc.La cap.3.8 nu s-au prezentat caracteristicile tehnice si functionale pentru toate utialejele Nu s-
au prezentati caracteristicile functionale pentru toate utialejele utilajele achizitionate prin proiect cu fundamentarea necesitatii si oportunitatii tuturor spatiilor in functie de 
activitatea finantata prin proiect, si cu prezentarea constructiilor in care vor fi amplasate acestea. Nu s-au prezentat dotari pentru spatiile propuse prin proiect, ex. s-a 
prevazut camera compresor si nu s-a prezentat si achizitia compresorului. -La cap. 5 exista multe necorelari intre Devizul General si Devizele pe obiect in corelare cu 
Anexele din Cererea de Finantare. Exista spatii, ex. showroom in suprafata de 31.42 mp si birou in suprafata de 8.64 mp, care ar fi trebuit sa fie incadrate in categoria 
“cheltuieli neeligibile”; Devizele nu sunt semnate si stampilate de catre proiectant; Sunt cheltuieli cuprinse in cadrul cap.2-Asigurarea utilitatilor la poz.8-Drumuri de acces 
din Anexa A3, in valoare de 3500 Euro si totodata mai este prezentat si in cadrul cap.4.1-Constructii si instalatii, Deviz pe obiect “platforme betonate” in valoare de 3000 
Euro.-In cadrul cap.II- Partile Desenate nu s-a prezentati Planul de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate cu figurarea tuturor 
retelelor precum si punctele de racord si Planul de amplasare a utilajelor pe flux.In cadrul cap. III-Indicatorii financiari nu s-au detaliat in proiectiile financiare si anume in 
prognoza veniturilor nu s-a detaliat modul cum au fost previzionate veniturile, nu s-a prezentat gradul de utilizare a capacitatii de productie in functie de produsele obtinute si 
modul cum evolueaza acesta in timp. La verificare ca doc. 11.3 „Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor” s-a constatat faptul ca, declaratia nu 
furnizeaza informatii referitoare la numarul mediu anual de salariati/ cifra de afaceri anuala neta/active totale. Astfel, la completarea acestui document, solicitantul nu a dorit 
sa ia in considerare nota de subsol nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri anuala neta si 
activele totale se determina si se declara pe propria raspundere”.Criteriul de eligibilitate „EG6 – Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra 
terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” nu este indeplinit deoarece deoarece solicitantul nu a prezentat in Cererea de Finantare la doc.3.2 Extras de Carte Funciara/ 
Document eliberat de o unitate administrativ teritoriala care dovedeste ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru La depunerea proiectului la doc 3 2 a fost prezentat

606 312 M 01 12 6 13 00125 2012 9 28 MESTESUG SC TDA 
MESTESUG SRL CLUJ

Comuna/Oras 
CAMARASU Sat 

SAMBOLENI
- - - - - - - - - - 230.000 0 195.500 0 34.500 90.517.318

1.1: Societatea solicitanta, SC TDA MESTESUG SRL, este legata de societatea TERMURE DRAGOS ALEXANDRU PFA, prin intermediul actionarului majoritar (unic) al 
celor doua societati, TERMURE DRAGOS ALEXANDRU. Cele doua societati îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe 
adiacente prin intermediul codurilor CAEN 4611 - Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate (autorizat la SC 
TDA MESTESUG SRL) si CAEN 0125 – Cultivarea fructelor arbustilor fructiferi, capsunilor, nuciferelor si a altor pomi fructiferi, CAEN 0129 – Cultivarea altor plante 
permanente, CAEN 0130 – Cultivarea plantelor pentru inmultire, CAEN 4622 – Comert cu ridicata al florilor si al plantelor, CAEN 4776 – Comert cu amanuntul al florilor, 
plantelor si semintelor, comert cu amanuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate, CAEN 0116 – Cultivarea plantelor pentru fibre 
textile, CAEN 0119 – Cultivarea altor plante din culturi nepermanente, CAEN 0124 – Cultivarea fructelor semintoase si samburoase (autorizate la TERMURE DRAGOS 
ALEXANDRU PFA). Conform ART. 4^4 din Legea 346/2004 – actualizata:(1) Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoareleraporturi:a) 
o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilorceleilalte întreprinderi;b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca 
majoritatea membrilor consiliuluide administraţie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi;c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă 
dominantă asupra celeilalteîntreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze dinstatutul acesteia;d) o întreprindere este acţionară 
sau asociată a celeilalte întreprinderi şi deţine singură, înbaza unui acord cu alţi acţionari ori asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilorde vot ale acţionarilor sau 
asociaţilor întreprinderii respective.(2) Se prezumă că nu există o influenţă dominantă dacă investitorii prevăzuţi la alin. (3) alart. 4^2 nu sunt implicaţi direct sau indirect în 
conducerea întreprinderii respective, fără cadrepturile pe care le deţin în calitatea lor de acţionar sau asociat să fie prejudiciate.(3) Sunt considerate întreprinderi legate şi 
întreprinderile între care există oricare dintreraporturile descrise la alin. (1), prin intermediul uneia ori mai multor întreprinderi sau prinoricare dintre investitorii prevăzuţi la 
alin. (3) al art. 4^2.(4) Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prinintermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care 
acţionează de comunacord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îşi desfăşoară activitatea sauo parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe 
pieţe adiacente.(5) O piaţă adiacentă, în sensul prezentei legi, este acea piaţă a unui produs sau a unuiserviciu situată direct în amonte ori în aval pe piaţa în 
cauză,intreprinderea TERMURE DRAGOS ALEXANDRU PFA deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor de la SC TDA MESTESUG SRL (ART. 4^4 (1) a) 
cumulat cu (4) si (5) din Legea 346/2004 actualizata). In concluzie, solicitantul nu a completat corect Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii, declarand intreprinderea autonoma. Societatea solicitanta, SC TDA MESTESUG SRL, este legata de societatea SC CRAMELE PANCOTA SRL, prin 
intermediul actionarului majoritar al celor doua societati, TERMURE DRAGOS ALEXANDRU, 100% - majoritate absoluta in prima si 25% - majoritate simpla in cea de a 
doua. Cele doua societati îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente prin intermediul codurilor CAEN 4611 - 
Intermedieri in comertul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile si cu semifabricate (autorizat la SC TDA MESTESUG SRL), CAEN 2593 – Fabricarea 
articolelor din fire metalice; fabricarea de lanturi, CAEN 2599 – Fabricarea altor articole din metal (activitati propuse prin proiect la SC TDA MESTESUG SRL) si CAEN 
0121 – Cultivarea strugurilor, CAEN 1102 – Fabricarea vinului din struguri, CAEN 4617 – Intermedieri in comertul cu produse alimentare, bauturi si tutun, CAEN 4634 – 
Comert cu ridicata al bauturilor, CAEN 4711 – Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun, CAEN 
8292 – Activitati de ambalare (autorizate la SC CRAMELE PANCOTA SRL). Intreprinderea SC TDA MESTESUG SRL deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor 
de la SC CRAMELE PANCOTA SRL si are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliuluide administraţie, de conducere ori de supraveghere a 
celeilalte întreprinderi (ART. 4^4 (1) a) si b) cumulat cu (4) si (5) din Legea 346/2004 actualizata). In concluzie, solicitantul nu a completat corect Declaratia privind 
incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, declarand intreprinderea autonoma. Informatiile mentionate in paragraful B 1.2 Sediul social al 
solicitantului nu sunt in concordanta cu datele specificate in Certificatul de inregistrare, eliberat de Oficiul Registrului Comertului. EG 5:Nu a fost atasat documentul eliberat 
de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului, conform procedurii specifice masurii 312 si a listei documentelor anexate proiectelor aferente masurii 312, versiunea 7.2., 
august 2012, respectiv Clasarea notificarii/Decizia etapei de evaluare initiala/Decizia etapei de incadrare/Acord de mediu sau Aviz Natura 2000.EG 6:In extrasul de carte 
funciara nr. 50226 Camarasu nu este mentionat contractul de comodat autentificat cu nr. 1224/ 26.09.2012.EG 7:Suma totala inscrisa in extrasul de cont eliberat de Banca 
Transilvania nu acopera partea de cofinantare privata din totalul valorii eligibile a proiectului. 3.4. - NU E CAZUL3.5. - NU E CAZUL 4.4. Bunuri: Solicitantul nu a prezentat 
trei oferte de pret pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 euro. 6 :1. Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte. □NU2. Acelaşi sediu 
social se regăseşte la două sau mai multe proiecte . □NU 3. Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte. □DA 4. Acelaşi 
reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □NU 5 Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □NU Nu

607 312 M 01 12 6 13 00099 2012 9 28
CENTRUL DE MESTESUGURI 

TRADITIONALE FAURARII 
PRICEPUTI

SC FAURARII 
PRICEPUTI SRL CLUJ Comuna/Oras GILAU 

Sat GILAU - - - - - - - - - - 203.300 0 172.805 0 30.495 90.690.123

Există neconcordanţe intre cheltuielile propuse in Memoriul Justificativ, în raport cu nevoile reale ale investitiei. Solicitanta doreste sa achizitioneze utilaje si echipamente 
care nu se justifica din punct de vedere al capacitatilor si sortimentelor propuse prin proiect si unele nici nu se regasesc in fluxul tehnologic al proiectului. Aceste utilaje si 
echipamente sunt:masina de tocat lemne, uscator lemne, masina brichetat, vehicul multifunctional, camioneta pentru materie prima, in valoare eligibila de 123.500 Euro. L
pct.3.3-Camioneta pentru transport materie prima nu este considerat mijloc de transport specializat conform investitiilor din proiect si a definitiei din ghidul solicitantului 
M312 Versiunea 6 si din HG 224/2008 cu modificarile si completarile ulterioare iar vehiculul multifunctional nu se justifica ca investitie pentru activitatea descrisa in proiect. 
Din descrierea operatiunilor multifuctionalei reiese ca aceasta poate face transport de busteni, prelucrarea acestora, tocare material lemnos, dar din fluxurile tehnologice nu 
reies aceste operatiuni.Achizitia de masina de brichetat, masina de tocat lemne si uscator lemne sunt cheltuieli eligibile pe aceasta masura cu conditia ca materia prima 
pentru obtinerea peletilor sa nu fie din productie proprie iar produsul obtinut sa fie destinat comercializari. In anexa B1-prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie 
nu se regasesc venituri din vanzarea peletilor, fapt pentru care am considerat aceste cheltuieli nejustificate si pentru care am diminuat valoarea totala eligibila a proiectului 
cu 123.500 Euro.La pct.3.4-Odata cu diminuarea valoarii totale eligibile sa diminuat si valoarea totala eligibila a consultantei cu 6089 Euro. La pct.4.4-Solicitantul nu a 
prezentat trei oferte pentru toate bunurile (pentru vehicul multifuctional) a căror valoare este mai mare de 15000 Euro. 1.Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai 
multe proiecte;NU 2.Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte;Nu 3.Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai 
multe proiecte;Da 4.Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte;Nu 5.Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai 
multe proiecte;DA Nu au fost identificate elemente care sa conduca la suspiciuni privind crearea de conditii artificiale, care sa incalce fisa masurii. Cererea de finantare nu 
indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren, conditiile pentru a fi declarata eligibila deoarece stadiul si starea fizica a spatiului inchiriat nu asigura functionalitatea 
activitatii pentru care se solicita finantare si nici realizarea investitiilor prevazute in memoriul justificativ.
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608 312 C 01 12 6 13 00088 2012 9 28
        ACHIZITIE UTILAJE SI 

ECHIPAMENTE 
TEHNOLOGICE

SC TERARAR 
CAT SRL CLUJ Comuna/Oras GILAU 

Sat GILAU - - - - - - - - - - 164.781 768 140.064 0 24.717 90.830.187

1.Pct 1.1 Solicitantul SC TERARAR CAT SRL prin reprezentantul legal Maris Rares Catalin conform M.J si Certificatului Constatator nr. 544365/10.08.2012 doreste o 
achizitie majoritara ( autobasculanta si buldoescavator) pe codul CAEN 4312- Lucrari de pregatirea terenului ( activitate principala ) Acesta nu complecteaza in mod corect 
Cererea de finantare ( Sectiunea generala B 1.1 )excluzand acest cod ( 4312 ) si complectand doar codul 2361 ca fiind unicul cod finantat prin proiect. 2. B1.1 Sectiunea 
Generala - Solicitantul nu inscrie activitatea principala 4312 prin care doreste sa-si achizitioneze utilajele propuse ( autobasculanta si buldoescavator) si care reprezinta o 
pondere valorica de peste 90%. EG 2 - Bugetul indicativ fiind gresit intocmit si invalid nu se poate intocmi matricea de verificare a viabilitati economico-financiara a 
proiectului si ca atare nu se poate demonstra viabilitatea investitiei.EG 5 - Solicitantul nu a atasat documentele de mediu conform ( protocolului )documentelor obligatorii 
solicitate avandu-se in vedere ca la codul CAEN 2361 productia de peste o tona obtinuta prin proiect se supune procedurii de autorizare. EG 2 - Bugetul indicativ fiind gresit 
intocmit si invalid nu se poate intocmi matricea de verificare a viabilitati economico-financiara a proiectului si ca atare nu se poate demonstra viabilitatea investitiei. 1. 
Bugetul indicativ este incorect complectat, numai pentru cheltuieli ( minoritare )cu ajutor financiar de pana la 85%, ( CAEN 2361-2369 )bugetul specific activitatilor de 
servicii cod CAEN 4312 activitatea principala necomplectandu-se. Bugetul indicativ nu este conform activitatilor din proiect, Cererea de finantare fiind neeligibila. Solicitant
nu complecteaza bugetul indicativ majoritar pentru cheltuieli financiare de pana la 70% (servicii) Pct. 4.4 Solicitantul nu ataseaza extrasele listate specifice din baza de da
sunt oferte adresate dl. Vasile Maris a carui rol in proiect si societate nu este cunoscut. In C.F nu se regaseste ofera pentru servicii in vederea verificarii acesteia in limitele 
prevazute in baza de date. Cap. 5.1 Planul financiar nu este corect complectat de solicitant.Cap. 5.4 Avansul solicitat este calculat gresit si ca atare nu se incadreaza in 
cuantumul de pana la 50% din ajutorul public 1. Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte. □NU 2. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau 
mai multe proiecte □NU 3. Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □ DA 4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului se 
regăseşte la două sau mai multe proiecte □NU 5. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □DA Nu au fost identificate elemente care sa 
conduca la suspiciuni privind crearea de conditii artificiale care sa incalce fisa masurii. 1.Pct 1.1 Solicitantul SC TERARAR CAT SRL prin reprezentantul legal Maris Rares 
Catalin conform M.J si Certificatului Constatator nr. 544365/10.08.2012 doreste o investitie majoritara pe codul CAEN 4312- Lucrari de pregatirea terenului ( activitate 
principala ) Acesta nu complecteaza in mod corect Cererea de finantare ( Sectiunea generala B 1.1 )excluzand acest cod ( 4312 ) si complectand doar codul 2361 ca fiind 
unicul cod finantat prin proiect. 2. B1.1 Sectiunea Generala - Solicitantul nu inscrie activitatea principala 4312 ( asa cum este descrisa in M.J) prin care doreste sa-si 
achizitioneze utilajele propuse ( autobasculanta si buldoescavator) si care reprezinta o pondere valorica de peste 90%. 3. Bugetul indicativ este incorect complectat, numai 
pentru cheltuieli ( minoritare )cu ajutor financiar de pana la 85%, ( CAEN 2361-2369 )bugetul specific activitatilor de servicii cod CAEN 4312 activitatea principala 
necomplectandu-se. Solicitantul nu complecteaza bugetul indicativ majoritar pentru cheltuieli financiare de pana la 70%, (servicii) acestea fiind incluse gresit in bugetul cu 
ajutor financiar de 85%. Bugetul indicativ nu este conform activitatilor propuse prin proiect, Cererea de finantare fiind neeligibila. EG 2 - Bugetul indicativ fiind gresit intocmit 
si invalid nu se poate intocmi matricea de verificare a viabilitati economico-financiara a proiectului si ca atare nu se poate demonstra viabilitatea investitiei. EG 5 - 
Solicitantul nu a atasat documentele de mediu conform ( protocolului )documentelor obligatorii solicitate avandu-se in vedere ca la codul CAEN 2361 productia de peste o 
tona obtinuta prin proiect se supune procedurii de autorizare.4. Pct. 4.4 Solicitantul nu ataseaza extrasele listate specifice din baza de date, sunt oferte adresate dl. Vasile 
Maris a carui rol in proiect si societate nu este cunoscut. In proiect sectiunea oferte nu se regaseste oferta pentru servicii in vederea verificarii acesteia in limitele prevazute 
in baza de date.5. Cap. 5.1 Planul financiar nu este corect complectat de solicitant. Cap. 5.4 Avansul solicitat este calculat gresit si ca atare nu se incadreaza in cuantumul 
de pana la 50% din ajutorul public. Investitiile propuse prin proiect nu se justifica. Solicitantul isi propune activitatea cod CAEN 2361- Fabricarea produselor din beton 
pentru constructii, activitate pentru care buldoescavatorul, autoutilitara si panourile fotovoltaice nu se justifica.

609 312 M 01 12 6 13 00107 2012 9 28 ACTIVITATI FOTOGRAFICE IN 
MEDIUL RURAL

S.C. PROFOTO 
ZOOM S.R.L.-D CLUJ

Comuna/Oras 
FLORESTI Sat 

FLORESTI
- - - - - - - - - - 144.460 0 101.121 0 43.339 90.931.308

Pct. 1.1 Nu se poate verifica daca solicitantul este în curs de lichidare, fuziune, dizolvare, divizare conform Legii nr. 31/1990, reorganizare judiciară sau faliment conform 
Legii nr.85/2006. EG 6. Beneficiarul NU dovedeste dreptul de folosinta asupra cladiri pe o perioada de cel putin 10 ani. Scriptic beneficiarul detine Contractul de Comodat 
nr. 1206 / 24.09.2012, fara a prezenta un Extras de C F cu inscrierea comodatarului SC PROFOTO ZOOM SRL. Investitia ca amplasare si localizare nu a putut fi dovedita, 
drept pentru care Cererea de Finantare este neeligibila la vizita pe teren. Mentionam ca imobilul in care se dorea desfasurarea activitatii prin extrasele de Carte funciara nr. 
101257 / 21.09.2012 nu prezinta inscrieri exprese si ca atare nu exista transferat dreptul preluarii in comodat a apartamentului mentionat de catre SC PROFOTO ZOOM 
SRL. Pct.4.4 NU prezinta concordanta intre ofertele atasate, deviz si respectiv buget. Una din oferte este doar in lei utilizandu-se o rotujire de pret in echivalent euro. 1. 
Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte. □NU 2. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte □NU 3. Acelaşi amplasament 
(comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □ DA 4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □NU 5. 
Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □DA Nu au fost identificate elemente care sa conduca la suspiciuni privind crearea de conditii 
artificiale care sa incalce fisa masurii. - Pct. 1.1 Nu se poate verifica daca solicitantul este în curs de lichidare, fuziune, dizolvare, divizare conform Legii nr. 31/1990, 
reorganizare judiciară sau faliment conform Legii nr.85/2006. - EG 6. Beneficiarul NU dovedeste dreptul de folosinta asupra cladiri pe o perioada de cel putin 10 ani. Scriptic 
beneficiarul detine contractul de comodat nr. 1206/24.09.2012, fara a prezenta un Extras de C F cu inscrierea comodatarului SC PROFOTO ZOOM SRL. Investitia ca 
amplasare si localizare nu a putut fi dovedita, drept pentru care C.F este neeligibila la vizita pe teren. Mentionam ca imobilul in care se dorea desfasurarea activitatii prin 
extrasele de Carte funciara nr. 101257 / 21.09.2012 nu are inscrieri exprese si ca atare nu exista transferat dreptul preluarii in comodat a apartamentului mentionat de catre 
SC PROFOTO ZOOM SRL.

610 312 C 01 12 6 13 00108 2012 9 28
ÎNFIINŢARE ATELIER DE 

PRODUCŢIE PENTRU 
DENITERM S.R.L.

S.C. DENITERM 
S.R.L. CLUJ

Comuna/Oras 
SANDULESTI Sat 

COPACENI
- - - - - - - - - - 212.139 33.900 180.318 0 31.821 91.111.626

Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ? - Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili?” se considera ca nu este indeplinit deoarece, la verificarea doc.11.3, s-
a constatat ca solicitantul a completat acest document fara sa respecte nota de subsol nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la 
numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere”. Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ? - 
Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili?” se considera ca nu este indeplinit deoarece, la verificarea doc.11.3, s-a constatat ca solicitantul a completat acest 
document fara sa respecte nota de subsol nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri 
neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere”. Criteriiile de eligibilitate „EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, 
trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural”, „EG 5 - Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare 
investitiei respective” si „EG6 – Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” se considera ca nu 
sunt indeplinite deoarece , la verificare s-au constatat urmatoarele: Solicitantul a prezentat in Cererea de Finantare:• Contractul de Vanzare Cumparare nr. 
3788/10.09.2013;• Extras de Carte Funciara pentru informare (nr. cerere 16587/13.09.2012) in care , la partea II nu este mentionat actul de proprieate mai sus mentionat ci 
Actul Notarial nr. 1342/14.09.2012, document care nu a fost prezentat in Cererea de Finantare.• Certificatul de Urbanism nr. 38/28.08.23012, document care nu este insotit 
de act de transfer a drepturilor si obligatiilor ce decurg din Certificatul de Urbanism. In concluzie, se constata ca Certificatul de Urbanism a fost obtinut inaintea incheierii 
Contractului de Vanzare Cumparare, certificatul nu detaliaza regimul juridic si prevede construirea unui atelier cu un alt regim de inaltime (P+E) fata de cel mentionat in 
Studiul de Fezabilitate (P), ceea ce inseamna ca Certificatul de Urbanism a fost obtinut pentru o alta investitie decat cea prevazuta in cadrul proiectului. Tinand cont de 
faptul ca, avizele/notificarile emise de catre autoritatile competente au fost obtinute in baza Certificatului mai sus mentionat si in conditiile prezentate aceste documente pot 
fi declarate nule. Criteriul de eligibilitate „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” se considera ca nu este indeplinit deoarece s-a constatat ca 
solicitantul nu a respectat prevederile continutului cadru al Studiului de Fezabilitate conform carora „randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » nu poate fi nega
in nici una din lunile de implementare si nici in anii de previziune !” Astfel, in Anexa B7 se constata ”minus”pentru lunile: 1, 2, 3,12. Criteriiile de eligibilitate „EG 1 – Micro-
intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural”, „EG 5 - Beneficiarul 
trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective” si „EG6 – Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe 
o perioada de cel putin 10 ani” se considera ca nu sunt indeplinite deoarece , la verificare s-au constatat urmatoarele: Solicitantul a prezentat in Cererea de Finantare:• 
Contractul de Vanzare Cumparare nr. 3788/10.09.2013;• Extras de Carte Funciara pentru informare (nr. cerere 16587/13.09.2012) in care , la partea II nu este mentionat 
actul de proprieate mai sus mentionat ci Actul Notarial nr. 1342/14.09.2012, document care nu a fost prezentat in Cererea de Finantare.• Certificatul de Urbanism nr. 
38/28.08.23012, document care nu este insotit de act de transfer a drepturilor si obligatiilor ce decurg din Certificatul de Urbanism. In concluzie, se constata ca Certificatul 
de Urbanism a fost obtinut inaintea incheierii Contractului de Vanzare Cumparare, certificatul nu detaliaza regimul juridic si prevede construirea unui atelier cu un alt regim 
de inaltime (P+E) fata de cel mentionat in Studiul de Fezabilitate (P), ceea ce inseamna ca Certificatul de Urbanism a fost obtinut pentru o alta investitie decat cea 
prevazuta in cadrul proiectului. Tinand cont de faptul ca, avizele/notificarile emise de catre autoritatile competente au fost obtinute in baza Certificatului mai sus mentionat si 
in conditiile prezentate aceste documente pot fi declarate nule. Criteriul de eligibilitate „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” se considera ca nu 
este indeplinit deoarece s-a constatat ca solicitantul nu a respectat prevederile continutului cadru al Studiului de Fezabilitate conform carora „randul « Disponibil de numerar 
la sfarsitul perioadei » nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare si nici in anii de previziune !” Astfel, in Anexa B7 se constata ”minus”pentru lunile: 1, 2, 3,1
Criteriul de eligibilitate „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” se considera ca nu este indeplinit deoarece s-a constatat ca solicitantul nu a 
respectat prevederile continutului cadru al Studiului de Fezabilitate conform carora „randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » nu poate fi negativ in nici una din 
lunile de implementare si nici in anii de previziune !” Astfel, in Anexa B7 se constata ”minus”pentru lunile: 1, 2, 3,12. Criteriiile de eligibilitate „EG 1 – Micro-intreprinderile, 
atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural”, „EG 5 - Beneficiarul trebuie sa 
prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective” si „EG6 – Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o 
perioada de cel putin 10 ani” se considera ca nu sunt indeplinite deoarece , la verificare s-au constatat urmatoarele: Solicitantul a prezentat in Cererea de Finantare:• 
Contractul de Vanzare Cumparare nr. 3788/10.09.2013;• Extras de Carte Funciara pentru informare (nr. cerere 16587/13.09.2012) in care , la partea II nu este mentionat 
actul de proprieate mai sus mentionat ci Actul Notarial nr. 1342/14.09.2012, document care nu a fost prezentat in Cererea de Finantare.• Certificatul de Urbanism nr. 
38/28 08 23012 document care nu este insotit de act de transfer a drepturilor si obligatiilor ce decurg din Certificatul de Urbanism In concluzie se constata ca Certificat
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611 312 M 01 12 6 13 00077 2012 9 28 UNITATE DE PRODUCTIE 
PREFABRICATE DIN BETON

SC CONCRETE 
DLX SRL CLUJ

Comuna/Oras 
CHINTENI Sat 

PADURENI
- - - - - - - - - - 256.190 0 199.828 0 56.362 91.311.454

In anexa 4.1 din – Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor solicitantul a declarant ca solicitantul SC CONCRETE DLX este intreprindere autonoma 
ceea ce se infifma in urma verificarii in RECOM. Timari Beniamin Ioan este asociat unic la SC BENTIANA SRL (societate ce isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata – 
fabricarea betonului si are 2 angajati ); este asociat majoritar – 90% - la SC DLX FEROTIM SRL (societate ce isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata si are 1 angajat ); si 
asociat majoritar – 90% - la SC DORALEX COM (societate ce isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata si are 53 de salariati. Toate aceste intreprinderi sunt legate si in 
consecinta solicitantul nu mai respecta statutul de Microintreprindere – conditie de eligibilitata , drept pentru care solicitantul nu este eligibil.Se ataseaza prezentei fise 
extrasul din ONRC. Societatea nu respecta statutul de microintreprindere nici datorita numarului de personal : existenti 6 si nou angajati 8 total 14 .Conform procedurilor de 
verificare a eligibilitatii : CEREREA DE FINANTARE ESTE DECLARATA NEELIGIBILA. Facem mentiunea ca solicitantul nu apartine categoriei de microintreprindere din 
cauza asta la EG 1 s-a bifat cu NU. In cazul in care solicitantul nu era declarat neeligibil la punctul 1.1, atunci ar fi fost necesare informatii suplimentare pentru clarificarea 
proprietatii respectiv clarificari la contractul de inchirier si certificatul de urbanism - documente ce prezinta neclaritati. Cheltuielile cu serviciile reprezinta cheltuieli neeligibile. 
In anexa 4.1 din – Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor solicitantul a declarant ca solicitantul SC CONCRETE DLX este intreprindere autonoma 
ceea ce se infifma in urma verificarii in RECOM. Timari Beniamin Ioan este asociat unic la SC BENTIANA SRL (societate ce isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata – 
fabricarea betonului si are 2 angajati ); este asociat majoritar – 90% - la SC DLX FEROTIM SRL (societate ce isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata si are 1 angajat ); si 
asociat majoritar – 90% - la SC DORALEX COM (societate ce isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata si are 53 de salariati. Toate aceste intreprinderi sunt legate si in 
consecinta solicitantul nu mai respecta statutul de Microintreprindere – conditie de eligibilitata , drept pentru care solicitantul nu este eligibil.Se ataseaza prezentei fise 
extrasul din ONRC. Societatea nu respecta statutul de microintreprindere nici datorita numarului de personal : existenti 6 si nou angajati 8 total 14 .Conform procedurilor de 
verificare a eligibilitatii : CEREREA DE FINANTARE ESTE DECLARATA NEELIGIBILA.

612 312 M 01 12 6 13 00089 2012 9 28

DOTARE ATELIER 
MEŞTEŞUGĂRESC PENTRU 

FABRICAREA ELEMENTELOR 
DE DULGHERIE ŞI 

TÂMPLĂRIE PENTRU 
CONSTRUCŢII

SC TOTAL 
WOODART SRL CLUJ

Comuna/Oras 
FLORESTI Sat 

FLORESTI
- - - - - - - - - - 228.300 0 194.055 0 34.245 91.505.509

La criteriul EG1 si EG2 s-a bifat NU deoarece la evaluarea cererii de finantare s-a constatat ca Studiul de fezabilitate nu ofera clarificari privind urmatoarele:- In cadrul 
Cap.2.3 nu s-au precizat tipurile de produsele din lemn obtinute in urma implementarii proiectului; nu s-a precizati capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei, 
in corelare cu datele prezentate in proiectiile financiare. Mai mult in cadrul acestui capitol, ca si in titlul proiectului , solicitantul face referire la o activitate mestesugareasca 
de a ,,executa diverse broderii artistice din lemn” insa ustensilele necesare efectuarii acestor operatii nu sunt descrise, si nici nu sunt cuprinse in cadrul Devizului 
general/Bugetului indicativ in categoria cheltuieli eligibile/cheltuieli neeligibile.- In cadrul Cap.2.4 se face referire la un alt beneficiar ( II MOS ADRIAN)- In cadrul Cap.2.5 nu 
se face referire la concurenta din zona.- In cadrul Cap.3.3 nu se prezinta compartimentarea cladirii in care se va desfasura activitatea propusa prin proiect si nu se 
precizeaza conditiile de exploatare ale fiecarui spatiu.- Cap.3.6 nu este detaliat, nefacandu-se o descriere a situatiei existente a utilitatilor si nici a modului lor de asigurare. 
Mai mult in Raportul asupra verificarii pe teren nr 409/08.02.2013 se precizeaza ca : ,, Accesul la investitie se face de pe drumul comunal al com. Floresti si are ca utilitati 
limita de proprietate curent electric, apa, gaz metan de la retea si este racordata la canalizarea comunala ‘’. In cadrul Devizului general/Bugetului indicativ nu sunt cuprinse 
sume aferente cap 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului nici in categoria cheltuielilor eligibile si nici in categoria cheltuielilor neeligibile.- In Cap.3.8 
se face referire la un alt beneficiar ( SC THESO SRL); acest capitol nu a fost prezentat conform SF cadru, avand tabelul completat cu toate utilajele/ echipamentele/ dotarile 
propuse a se achizitiona prin proiect;nu a fost justificata necesitatea si oportunitatea achizitionarii bunuri. Nu a fost descris fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata 
in cadrul proiectului. Solicitantul a prezentat in cadrul acestui capitol o tehnologie generala, facand referire la anumite spatii si utilaje ( ex: spatiu de uscare si depozitare a 
cherestelei , spatiile necesare depozitarii pe categorii de elemente, spatii speciale, inchise, uscate, ventilate, etc, utilaje de debitare, sectionare, indreptare, frezare, presare, 
etc), care nu au fost identificate in partile desenate si pentru care nu au fost cuprinse sume in cadrul Devizului general/Bugetului indicativ.- In cadrul Cap. 5 s-a prezentat un 
Devizul financiar-pag 48 care nu are structura devizului conform HG 28/2008 ; devizul pe obiect prezentat nu are atasate explicitarile aferente cap. III “Procurare” - In cadrul 
Cap.7.2 s-a estimat crearea unui numar de 8 locuri de munca, fara a fi prezentate activitatile personalului propus pentru angajare, in conditiile in care prin proiect se 
propune,, achizitia doar a unui utilaj-Centru de prelucrare cu control numeric computerizat si 1 set de scule”.- Nu au fost prezentate Partile desenate conform SF cadru ( nu 
s-au prezentat Plan de amplasare in zona, Plan general, Plan de situatie, Plan de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic).- In cadrul Cap III- Proiectiile financiare si 
indicatorii financiari ( Anexele B pentru persoanele juridice) pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate vizand viabilitatea, solicitantul, nu a prezentat acest capitol in 
conformitate cu structura cadru a SF-ului astfel: nu s-a descris modul cum au fost previzionate veniturile; nu au fost detaliate veniturile pe tipuri de produse, neputandu-se 
identifica ce reprezinta ,,elementele de dulgherie si tamplarie”, ele nefiind descrise nici in cadrul capitolelor din SF; nu s-a prezentat gradul de utilizare a capacitatii de 
productie; nu s-a detaliat modul cum au fost previzionate cheltuielile (cu materii prime si materiale consumabile, alte cheltuieli materiale, cheltuieli cu energia si apa, etc). 
Toate aceste cheltuieli nu au fost corelate cu informatiile existente in capitolele corespunzatoare din SF.- Doc 5 nu este eliberat conform Protocolului incheiat cu APDRP ( 
nu este Clasarea notificarii sau Decizia etapei de evaluare initiala sau Decizia etapei de incadrare sau Acord de mediu sau Aviz Natura 2000 pentru ariile naturale protejate, 
eliberate de Autoritatea competentă pentru protecţia mediului).- Doc 11.3- Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu a fost completata conform notei 
de subsol 2. La criteriul EG1 si EG2 s-a bifat NU deoarece la evaluarea cererii de finantare s-a constatat ca Studiul de fezabilitate nu ofera clarificari privind urmatoarele:- In 
cadrul Cap.2.3 nu s-au precizat tipurile de produsele din lemn obtinute in urma implementarii proiectului; nu s-a precizati capacitatea propusa a se realiza la finalizarea 
investitiei, in corelare cu datele prezentate in proiectiile financiare. Mai mult in cadrul acestui capitol, ca si in titlul proiectului , solicitantul face referire la o activitate 
mestesugareasca de a ,,executa diverse broderii artistice din lemn” insa ustensilele necesare efectuarii acestor operatii nu sunt descrise, si nici nu sunt cuprinse in cadrul 
Devizului general/Bugetului indicativ in categoria cheltuieli eligibile/cheltuieli neeligibile.- In cadrul Cap.2.4 se face referire la un alt beneficiar ( II MOS ADRIAN)- In cadrul 
Cap.2.5 nu se face referire la concurenta din zona.- In cadrul Cap.3.3 nu se prezinta compartimentarea cladirii in care se va desfasura activitatea propusa prin proiect si nu 
se precizeaza conditiile de exploatare ale fiecarui spatiu.- Cap.3.6 nu este detaliat, nefacandu-se o descriere a situatiei existente a utilitatilor si nici a modului lor de 
asigurare. Mai mult in Raportul asupra verificarii pe teren nr 409/08.02.2013 se precizeaza ca : ,, Accesul la investitie se face de pe drumul comunal al com. Floresti si are 
ca utilitati la limita de proprietate curent electric, apa, gaz metan de la retea si este racordata la canalizarea comunala ‘’. In cadrul Devizului general/Bugetului indicativ nu 
sunt cuprinse sume aferente cap 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului nici in categoria cheltuielilor eligibile si nici in categoria cheltuielilor 
neeligibile.- In Cap.3.8 se face referire la un alt beneficiar ( SC THESO SRL); acest capitol nu a fost prezentat conform SF cadru, avand tabelul completat cu toate utilajele/ 
echipamentele/ dotarile propuse a se achizitiona prin proiect;nu a fost justificata necesitatea si oportunitatea achizitionarii bunuri. Nu a fost descris fluxul tehnologic, 
activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului Solicitantul a prezentat in cadrul acestui capitol o tehnologie generala facand referire la anumite spatii si utilaje ( e
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EXTINDERE SI MANSARDARE 
CASA DE LOCUIT SI 

SCHIMBARE DESTINATIE IN 
ATELIER PRODUSE 

ARTIZANALE

SC CLAUDIA ART 
DESIGN SRL CLUJ Comuna/Oras BELIS 

Sat SMIDA - - - - - - - - - - 49.892 40.233 42.408 0 7.484 91.547.917

La punctul 1.2 s-a bifat nu deoarece in urma verificarii s-a constatat ca solicitantul a bifat casutele tuturor punctelor existente in Declaratia pe proprie raspundere F, insa 
acesta declaratie este doar semnata de solicitant fara a fi stampilata desi este stipulat in cadrul declaratiei mentiunea ,,semnatura reprezentant legal si stampila’’. De 
asemenea numele reprezentantului legal al SC CLAUDIA ART DESIGN SRL este gresit in declaratia pe propria raspundere F precum si in paragraful B1.3 din cererea de 
finantare.Indicatorii de monitorizare din cererea de finantare nu sunt correct completati deoarece la pozitia 3.2 investitii pentru dezvoltarea activitatiilor precum cele 
mestesugaresti si de artizanat s-a bifat nu in situatia in care prin proiect se propune schimbarea destinatiei casei de locuit in atelier de produse artizanale. La punctul 1.2 s-a 
bifat nu deoarece in urma verificarii s-a constatat ca solicitantul a bifat casutele tuturor punctelor existente in Declaratia pe proprie raspundere F, insa acesta declaratie este 
doar semnata de solicitant fara a fi stampilata desi este stipulat in cadrul declaratiei mentiunea ,,semnatura reprezentant legal si stampila’’. De asemenea numele 
reprezentantului legal al SC CLAUDIA ART DESIGN SRL este gresit in declaratia pe propria raspundere F precum si in paragraful B1.3 din cererea de finantare.Indicatorii 
de monitorizare din cererea de finantare nu sunt correct completati deoarece la pozitia 3.2 investitii pentru dezvoltarea activitatiilor precum cele mestesugaresti si de 
artizanat s-a bifat nu in situatia in care prin proiect se propune schimbarea destinatiei casei de locuit in atelier de produse artizanale. La EG3 s-a bifat da deoarece in urma 
verificarii documentelor si a algoritmului de calcul se confirma faptul ca beneficiarul este firma in dificultate.Datele completate de solicitant in anexa nr.4.2 nu corespund cu 
cele din situatile financiare anuale. In cadrul aceste anexe N reprezinta anul anterior depunerii cererii de finantare, cu exercitiu financiar complet. In consecinta proiectul fiind 
depus in anul 2012 reise ca N= anul 2011, N-1= anul 2010 si N-2= anul 2009. Tinand cont de aspectele prezentate, datele economico-financiare preluate din bilanturile 
contabile sunt diferite de cele calculate de solicitant.Dupa completarea corecta a indicatorilor referitori la:Capital social subscris si varsat,Total Capitaluri,Cifra de 
afaceri,Total Datorii si Rezultatul (pierderea) net/a se constata ca pentru indicatorii de la punctele 3 si 4 din coloana ,,Indicator final’’ raspunsul din tabel este afirmativ ceea 
ce inseamna ca intreprinderea este in dificultate.In urma verificarii in RECOM a societatii SC CLAUDIA ART DESIGN SRL s-a constatat ca in anul 2012 conform situatilor 
financiare depuse aceasta a inregistat pierdere de 19.916 ron si o cifra de afaceri de 5400 ron , mai mica decit cifra de afaceri inregistrata in anul 2011. La EG3 s-a bifat da 
deoarece in urma verificarii documentelor si a algoritmului de calcul se confirma faptul ca beneficiarul este firma in dificultate.Datele completate de solicitant in anexa nr.4.2 
nu corespund cu cele din situatile financiare anuale. In cadrul aceste anexe N reprezinta anul anterior depunerii cererii de finantare, cu exercitiu financiar complet. In 
consecinta proiectul fiind depus in anul 2012 reise ca N= anul 2011, N-1= anul 2010 si N-2= anul 2009. Tinand cont de aspectele prezentate, datele economico-financiare 
preluate din bilanturile contabile sunt diferite de cele calculate de solicitant.Dupa completarea corecta a indicatorilor referitori la:Capital social subscris si varsat,Total 
Capitaluri,Cifra de afaceri,Total Datorii si Rezultatul (pierderea) net/a se constata ca pentru indicatorii de la punctele 3 si 4 din coloana ,,Indicator final’’ raspunsul din tabel 
este afirmativ ceea ce inseamna ca intreprinderea este in dificultate.In urma verificarii in RECOM a societatii SC CLAUDIA ART DESIGN SRL s-a constatat ca in anul 2012 
conform situatilor financiare depuse aceasta a inregistat pierdere de 19.916 ron si o cifra de afaceri de 5400 ron , mai mica decit cifra de afaceri inregistrata in anul 2011. In 
cererea de finantare toate valorile aferente investitie cu exceptia panourilor solare sunt gresit incadrate in coloana PERE. De asemenea valoarea TVA din bugetul indicativ 
este diferita de valoarea TVA din devizul general. In cererea de finantare toate valorile aferente investitie cu exceptia panourilor solare sunt gresit incadrate in coloana PERE. 
De asemenea valoarea TVA din bugetul indicativ este diferita de valoarea TVA din devizul general. Pentru oferta de servicii nu exista o estimare a acestora in costuri/ora, 
ore/expert/, nr. experti, insa este atasat cererii de finantare o declaratie de conformitate a preturilor data de proiectantul general – SC PROGIS CONSULTING SRL unde 
declara ca in evaluarile efectuate au fost folosite preturile orientative aflate pe site-ul APDRP. Rezonabilitatea preturilor a fost verificata in intregime prin ofertele de preturi 
prezentate si extrasele de pret din baza de date. Pentru oferta de servicii nu exista o estimare a acestora in costuri/ora, ore/expert/, nr. experti, insa este atasat cererii de 
finantare o declaratie de conformitate a preturilor data de proiectantul general – SC PROGIS CONSULTING SRL unde declara ca in evaluarile efectuate au fost folosite 
preturile orientative aflate pe site-ul APDRP. Rezonabilitatea preturilor a fost verificata in intregime prin ofertele de preturi prezentate si extrasele de pret din baza de date. 
Planul financiar este gresit completat si nu corespunde cu bugetul indicativ totalizator in care cheltuielile eligibile nu sunt corect incadrate in coloanele FEADR si PERE. 
Planul financiar este gresit completat si nu corespunde cu bugetul indicativ totalizator in care cheltuielile eligibile nu sunt corect incadrate in coloanele FEADR si PERE. La 
punctul 1.2 s-a bifat nu deoarece in urma verificarii s-a constatat ca solicitantul a bifat casutele tuturor punctelor existente in Declaratia pe proprie raspundere F, insa acesta 
declaratie este doar semnata de solicitant fara a fi stampilata desi este stipulat in cadrul declaratiei mentiunea ,,semnatura reprezentant legal si stampila’’. De asemenea 
numele reprezentantului legal al SC CLAUDIA ART DESIGN SRL este gresit in declaratia pe propria raspundere F precum si in paragraful B1.3 din cererea de 
finantare.Indicatorii de monitorizare din cererea de finantare nu sunt correct completati deoarece la pozitia 3.2 investitii pentru dezvoltarea activitatiilor precum cele 
mestesugaresti si de artizanat s-a bifat nu in situatia in care prin proiect se propune schimbarea destinatiei casei de locuit in atelier de produse artizanale La EG3 s-a bi
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ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 

PENTRU PREGATIREA 
TERENULUI

DRAGOTA EMIL-
STEFAN CLUJ

Comuna/Oras 
VIISOARA Sat 

VIISOARA
- - - - - - - - - - 96.500 0 67.550 0 28.950 91.615.467

La EG2-solictantul a utilizat date nesustenabile in calculul indicatorilor economico-financiari. Datele prezentate in Anexele C nu corespund cu cele de la pct.2.4, 8.3 si 9 din 
Memoriu Justificativ iar solicitantul nu face distinctie intre perioada de implementare a proiectului si perioada de prognoza.Ajutorul public nerambursabil, achizitia de active 
fixe corporale se face si in anul 1 de implementare si in anul 1 de prognoza. Nu exista concordanta intre numarul de angajati previzitionati si cheltuielile prognozate cu 
acestia in Memoriul Justificativ. Utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect nu pot fi inchiriate. In acest caz cheltuielile sunt neeligibile. Documentele de 
proprietate/folosinta sunt obligatorii si pentru spatiile de garare/terenurile pe care se gareaza utilajele/echipamentele/masinile.La EG6 solicitantul a prezentat un Contract de 
vanzare cumparare intre Popa Rodica si Dragota Emil act ce este redactat de un avocat in data de 29.01.2006. Partile din contractante nu au legatura cu proiectul depus.S-
a mai prezentat Sentinta civila Nr.1447/2007 in care solicitantul Dragota Stefan Emil si sotia Dragota Nicoleta Ioana sunt reclamantii in actiunea civila impotriva paratilor 
Dragota Emil, Moldovan Maria si Popa Rodica, avand ca obiect prestatie tabulara cu privire la imobilul inscris in CF 2717 Viisoara nr.top.2853/1/23 curte si gradina in 
suprafata de 1.079 mp si casa familiala. Prin aceasta sentinta care este definitiva cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare si pronuntata in sedinta publica din 10 
aprilie 2007 se dispune intabularea in CF a dreptului de proprietate in favoarea reclamantilor ca bun comun cu titlu de cumparare, documente pe care solicitantul Dragota 
Stefan Emil nu l-ea depus in proiect.Dragota Nicoleta Ioana sotia lui Dragota Stefan Emil a dat o declaratie autentificata cu Nr.2366/27.09.2012, ca este de acord ca utilaje
pentru lucrari de terasamente sa fie parcate pe imobilul proprietate comuna, situat in Com.Viisoara, sat Viisoara, nr.851, jud. Cluj, dobandit cu titlu de drept cumparare, 
inscris in CF 2717 Viisoara, cu nr.top.2853/1/23.Din documentele prezentate mai sus nu rezulta care este spatiul pentru gararea utilajului solicitat in proiect de catre 
Dragota Stefan Emil si nici documentul de proprietate/folosinta pe numele acestuia.Exista neconcordanta intre documentele prezentate pentru teren si descrierea facuta 
pentru acesta la pct.1.2, 1.4 din Memoriul Justificativ. Solictantul a utilizat date nesustenabile in calculul indicatorilor economico-financiari. In devizul pe obiect pentru 
buldoexcavatorul este incadrat la subcapitolul 4.3 - utilaje si echipamente tehnologice iar in Devizul general si bugetele indicative este incadrat la subcapitol 4.4-utilaje si 
echipamente fara montaj, mijloace de transport alte achizitii specifice. Acestea nu sunt semnate de catre cel care le-a intocmit.La pct.3.4 si 3.5 -Nu e cazul. Solicitantul a 
prezentat trei oferte pentru bunuri dar una nu este datata si semnata de catre ofertant iar doua nu sunt semnate. 1.Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai 
multe proiecte;NU 2.Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte;Nu 3.Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai 
multe proiecte;Da 4.Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte;Nu 5.Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai 
multe proiecte;NU Nu au fost identificate elemente care sa conduca la suspiciuni privind crearea de conditii artificiale, care sa incalce fisa masurii. EG2-Solictantul a utilizat 
date nesustenabile in calculul indicatorilor economico-financiari. Datele prezentate in Anexele C nu corespund cu cele de la pct.2.4, 8.3 si 9 din Memoriu Justificativ.EG6-
Documentele de proprietate/folosinta sunt obligatorii si pentru spatiile de garare/terenurile pe care se gareaza utilajele/echipamentele/masinile.Din documentele prezentate 
de solicitant nu rezulta care este spatiul pentru gararea utilajului solicitat in proiect si nici documentul de proprietate/folosinta pe numele acestuia.

615 312 M 01 12 6 13 00078 2012 9 28
DEMARAREA ACTIVITATII SC 
BETONEXPRES INDUSTRIAL 

SRL

S.C. 
BETONEXPRES 

INDUSTRIAL 
S.R.L.

CLUJ
Comuna/Oras 
FLORESTI Sat 

FLORESTI
- - - - - - - - - - 235.294 0 200.000 0 35.294 91.815.467

Desi solicitantul a preyentat 3 oferte pentru utilajul propus a se achizitiona, acestea sunt adresate unei persoane care nu are legatura cu solicitantul. Prin proiectul depus, 
solicitantul doreşte achiziţionarea unui utilaj pentru producţia elementelor din beton: parapeţi New Jersey, panouri şi stâlpi fonoabsorbanţi, tălpi şină tranvai, suporţi semne 
circulaţie. Utilajul dorit a se achiziţiona va fi amplasat şi utilizat pe o suprafaţă de teren de 800 mp teren agricol pe care solicitantul o deţine în loc. Floreşti, jud. Cluj, baza 
contractului de comodat nr. 4056/24.08.2012, încheiat între Popa Horaţiu / Popa Carmen-Adela şi SC BETONEXPRES INDUSTRIAL SRL reprezentat de Fediuc Ana-
Maria (se oferă cu titlu gratuit dreptul de folosinţă a 800 de mp din totalul de 1400 mp avînd categoria de folosinţă “arabil“ şi ultimul etaj al construcţiei edificată pe acest 
teren). 1. Conform Fişei E3.8 Fişa de verificare pe teren şi a E4.1 Raportul asupra verificării pe teren, terenul pe care se propune amplasarea utilajului nu este delimitat: 
accesul la investitie se face de pe drumul national pe un drum de servitute de cca 250 m pana la o statie de betoane unde se afla “imobilul” în care se doreşte instalarea 
utilajelor prin proiect şi care este racordat la utilităţile necesare: energie electrică, apă, fiind prezentată o suprafaţă betonata de cca 200 mp folosită în procesul tehnologic al 
firmei SC BETONEXPRES SRL (încărcare autospeciale de transport betoane) de firma mai sus menţionată. Astfel, suprafata prezentată de solicitant la momentul vizitei în 
teren nu a fost identificată ca fiind cea preluata prin contractual de comodat şi ca atare nu corespunde amplasării proiectului, totodată această suprafaţă la data vizitei pe 
teren nu mai este un teren agricol (aşa cum este menţionat în Contractul de Comodat – categoria de folosinţă arabil şi Extrasul CF – 1400 mp teren arabil). În concluzie, 
amplasarea proiectului nu este conformă cu cele specificate de solicitant în Cererea de Finanţare şi în documentele anexe, nu corespunde categoriei de teren menţionat iar 
la locul prezentat ca fiind cel aferent investiţiei îţi desfăţoara activitatea o altă societate. 2. În E4.1 Raportul asupra verificării pe teren se mentionează că imobilul în care se 
doreşte ridicarea investitiei este în proprietate societăţii SC BETONEXPRES SRL unde directorul şi în acelaşi timp reprezentant legal al solicitantului SC BETONEXPRES 
INDUSTRIAL SRL nu a prezentat ultimul etaj în vederea realizării de fotografii relevante de la faţa locului. În urma verificării documentare au fost constatate următoarele: 
reprezentantul legal Fediuc Ana-Maria este director al SC BETONEXPREX SRL din anul 2009, angajator fiind comodantul Popa Horaţiu şi asociat unic al solicitantului SC 
BETONEXPRES INDUSTRIAL SRL din 13.09.2012. În concluzie, ţinând cont de cele de mai sus nu se respectă EG6 – Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de 
proprietate/folosinţă asupra terenului pe o perioadă de cel puţin 10 ani, amplasarea proiectului nu este conformă cu cele specificate de solicitant în Cererea de Finantare, nu 
s-a prezentat etajul 1 al clădirii pe care solicitantul îl deţine conform contractului de comodat, terenul nu corespunde categoriei menţionate în Contractul de Comodat şi 
Extrasul CF, la locul prezentat ca fiind al investiţiei îşi desfăşoară activitatea o firmă de produs betoane iar ofertele ataşate nu sunt adresate solicitantului, punând un semn 
de întrebare şi asupra adevăratului scop pentru care este necesară această investiţie. 3. Oferta selectată de solicitant este cea oferită de către ATILLAS Bt, în valoare de 
280.000 euro. În Bugetul indicativ valoarea eligibilă este de 235.294 euro iar valoarea neeligibilă de 44.706 euro, fără nici o specificaţie sau o detaliere a elementelor care au 
condus la trecerea acestei valori în această categorie. Astfel între Buget indicativ, Plan financiar, Devizul general si ofertă apar neclarităţi majore, acestea fiind susţinute şi 
de faptul că toate cele 3 oferte prezentate pentru maşina de fabricare a produselor sunt adresate domnului Horaţiu Popa, care nu este angajat în firma solicitantă. În MJ nu 
se prezintă planşă cu amplasarea utilajului şi fluxul activităţii în spaţiul care ar trebui să fie destinat exclusiv pentru desfăşurarea activităţii propuse prin proiect. Nu se fac 
referiri la necesitatea utilizării matriţelor care trebuie anexate maşinii de fabricare a elementelor din beton în cadrul MJ-ului şi al Devizului general. De altfel, în cadrul MJ nu 
este descrisă funcţionarea utilajului şi nici utilităţile necesare funcţionării acestuia. Pentru dovedirea cofinanţării, solicitantul a prezentat extras de cont din care rezultă că 
asociatul unic împrumută firma cu suma de 40.000 euro. Din Planul financiar, din cuprinsul MJ-ului şi din previziunile financiare (pag. 79) rezultă că solicitantul va contracta 
o linie de credit de 530.426 lei. Aceste informaţii sunt contradictorii.. În concluzie, ţinând cont de cele de mai sus nu se respectă nici criteriul de eligibilitate EG7- 
Beneficiarul sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului.
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“ CRESTEREA 
COMPETITIVITATII 

SOCIETATII SC ELAMAR 
TECHNOLOGY SRL PRIN 

ACHIZITA DE UTILAJE 
PENTRU CONSTRUCTII”.

S.C. ELAMAR 
TECHNOLOGY 

SRL
CLUJ

Comuna/Oras 
BOBALNA Sat 

SUARAS
- - - - - - - - - - 64.995 0 45.496 0 19.499 91.860.963

1.1. In declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor nu a fost completat corect tipul intreprinderii, respectiv “intreprindere autonoma”. In urma 
verificarilor efectuate prin intermediul serviciului online RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului se constata ca asociatul unic al SC ELAMAR TECHNOLOGY 
SRL, doamna Feti Mihaela, este asociat si administrator al societatii comerciale ROMBELA INVEST SRL, unde detine actiuni in proportie de 95%. Mentionez ca cele doua 
societati isi desfasoara activitatea pe piete adiacente, conform codurilor CAEN 4613, 4673 si codul CAEN 4399 aferent activitatii finantate prin proiect. Asadar, cele doua 
societati comerciale sunt intreprinderi legate. EG 2: In matricea de verificare a viabilitatii economico - financiare a proiectului, la indicatorul “rata rezultatului din exploatare ” 
apare mentiunea “nu respecta criteriul”, datorita faptului ca pentru anul 1 nu se respecta limita indicatorului care este mentionata in matrice. Avand in vedere ca in Memoriul 
justificativ, la punctul 9.6 Indicatori financiari este specificat faptul ca “Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta sectiune 
Memoriului justificativ, cat si in Anexa B9 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizarii investitiei ” se considera ca proiectul respecta 
criteriul de eligibilitate EG 2. 3.1. Valoarea TVA din devizul capitolului 4 din Memoriul justificativ nu corespunde cu valoarea TVA din devizul capitolului 4 prevazut in cerere
de finantare. In devizul capitolului 3 din Memoriul justificativ nu este completata valoarea TVA. 4.2. –Servicii: Solicitantul nu a atasat extrase din Baza de date preturi pentru 
servicii. Serviciile din devizul pe obiect se regasesc in Baza de date.4.3. – Servicii: Solicitantul nu a prezentat oferta de pret pentru servicii, si nici deviz defalcat cu 
estimarea costurilor aferente serviciilor.4.4. – Bunuri: Nu au fost prezentate 3 oferte de pret pentru buldoexcavator, a carui valoare este mai mare de 15.000 euro. - Servicii: 
Nu a fost atasata oferta de pret pentru servicii. 6. 1. Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte. □NU 2. Acelaşi sediu social se regăseşte la două 
sau mai multe proiecte . □NU 3. Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte. □NU 4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului 
se regăseşte la două sau mai multe proiecte. □NU 5. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte. □NU Nu au fost identificate elemente 
care sa conduca la suspiciuni privind crearea de conditii artificiale care sa contravina fisei masurii. 7. In declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria 
microintreprinderilor nu a fost completat corect tipul intreprinderii, respectiv “intreprindere autonoma”. In urma verificarilor efectuate prin intermediul serviciului online 
RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului se constata ca asociatul unic al SC ELAMAR TECHNOLOGY SRL, doamna Feti Mihaela, este asociat si 
administrator al societatii comerciale ROMBELA INVEST SRL, unde detine actiuni in proportie de 95%. Mentionez ca cele doua societati isi desfasoara activitatea pe piete 
adiacente, conform codurilor CAEN 4613, 4673 si codul CAEN 4399 aferent activitatii finantate prin proiect. Asadar, cele doua societati comerciale sunt intreprinderi legate.

617 312 C 01 12 6 13 00070 2012 9 28
ACHIZITIA DE UTILAJE 
PENTRU AMENAJAREA 

TERENULUI

S.C. ENIGMA  
UNIVERS  S.R.L. CLUJ Comuna/Oras VAD 

Sat VAD - - - - - - - - - - 285.715 6.000 200.000 0 85.715 92.060.963

1.1. In declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor nu a fost completat corect tipul intreprinderii, respectiv “intreprindere autonoma”. In urma 
verificarilor efectuate prin intermediul serviciului online RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului se constata ca asociatul unic al SC ENIGMA UNIVERS SRL, 
doamna Tecar Emilia Mihaela, este asociat si administrator al societatii comerciale EMIRONIC IMPEX SRL, unde detine actiuni in proportie de 51%. Mentionez ca cele 
doua societati isi desfasoara activitatea pe piete adiacente, conform codurilor CAEN 4613, 4673 si codul CAEN 4312 aferent activitatii finantate prin proiect. Asadar, cele 
doua societati comerciale sunt intreprinderi legate. EG 1 si EG 6 : Amplasarea proiectului nu corespunde cu cea specificata in cererea de finantare si in documentele 
anexate. Contractul de comodat pentru terenul pe care va fi amplasata investitia (prezentat la vizita pe teren) nu este semnat de catre partile contractante si nu este incheiat 
pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare. Solicitantul nu a atasat extrasul de carte funciara valabil sau documentul care sa certifice ca nu au 
fost finalizate lucrarile de cadastru.EG 7: In documentul eliberat de institutia bancara este mentionat contul dedicat derularii operatiunilor financiare aferente proiectului 
“Infiintare ferma 600 ovine”, proiect depus pe masura 121. Extrasul de cont bancar nu este eliberat cu cel mult cinci zile lucratoare inainte de data depunerii cererii de 
finantare. 3.1. Valorile utilajelor prevazute la punctul 4 din memoriul justificativ nu corespund cu sumele din devizele pe obiect din cererea de finantare si cu bugetul 
indicativ. Valoarea TVA din devizul pe obiect pentru ciocanul demolator din memoriul justificativ nu corespunde cu valoarea TVA aferenta acestui utilaj din devizul pe obiect 
prevazut in cererea de finantare. 4.1. Solicitantul nu a prezentat trei oferte de pret pentru bunuri , acesta a atasat cate o singura oferta de pret pentru fiecare utilaj in 
parte.4.4. Solicitantul nu a prezentat trei oferte de pret pentru bunuri , acesta a atasat cate o singura oferta de pret pentru fiecare utilaj in parte. Ofertele de pret prezentate 
pentru buldoexcavator si pentru autobasculante sunt adresate unei alte persoane juridice (SC Samus Constructii SA) si nu sunt semnate si stampilate de catre ofertanti. 6. 
1. Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte. □NU 2. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte . □NU 3. Acelaşi 
amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte. □DA 4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe 
proiecte. □NU 5. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte. □DA Nu au fost identificate elemente care sa conduca la suspiciuni privind 
crearea de conditii artificiale care sa contravina fisei masurii.
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618 312 M 01 12 6 13 00104 2012 9 28

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 
PENTRU DEBITAREA SI 
FASONAREA DE OTEL-

BETON

MARGINEAN 
NASTASIA CLUJ

Comuna/Oras 
VIISOARA Sat 

VIISOARA
- - - - - - - - - - 220.400 0 187.340 0 33.060 92.248.303

1. Pct 1.1 Solicitanta Marginean Nastasia este asociat unic si administrator in cadrul firmei B&amp;A PREFABRICATE SRL CE PREZINTA CA ACTIVITATE 
PRINCIPALA - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale CAEN 4120, precum si activitatea complementara de ALTE LUCRARI SPECIALE DE 
CONSTRUCTII cod CAEN 4399 ACTIVITATE AUTORIZATA SECUNDAR. Statutul solicitantei este astfel de microintreprindere la data depunerii prezentei C.F.si nu de 
persoana fizica ce declara ca se va autoriza in I.I. Sediu social al firmei este la etajul aceluias imobil in care va fi si al Intreprinderi Individuale ( conform Informatiilor de 
indentificare preluate din O.N.R.C.) asa cum rezulta din documentele anexate prezentului proiect.2. Declaratia Anexa nr. 44.1 nu este complectata corespunzator solicitanta 
fiind asociat unic si administrator in cadrul firmei B&amp;A PREFABRICATE SRL si are activitate pe codul CAEN 4399.3. Pct 1.2 Nu sunt indeplinite pct. 2,3 si 4 din 
Declaratia pe propria raspundere (Documentul F) 1. EG2 NU s-a demonstrat necesitatea achizitionarii Sistemului solar fotovoltaic indepentent de 10kw format din 44 
celule,nu este specificat sau indicat locul amplasarii acestora sau a modului de racardare, nu s-a intocmit un anticalcul priviind randamentul energiei produse si cat 
procentual va acoperii aceasta din necesarul de energie pe zi/an si daca va fi utilizat direct in fluxul tehnologic. Necesitatea si viabilitatea acestei achizitii in cadrul proiectului 
depus nu este explicata si acceptata. 2. EG 5 NU s-a depus un document conform procedurii si solicitarilor din Lista documentelor pct. 5;Clasarea Notificarii Sau Decizia 
etapei de evaluare initiala Sau Decizia etapei de incadrare, Sau Acord de mediu.( Documentul E) Conform descrierii din M.J productia propusa poate ajunge pe un an la 
1500 tone si in aceste conditii vi se mentioneaza necesitatea autorizarii la o productie de peste 10 t/luna. 1. EG2 NU s-a demonstrat necesitatea achizitionarii Sistemului 
solar fotovoltaic indepentent de 10kw format din 44 celule,nu este specificat sau indicat locul amplasarii acestora sau a modului de racardare, nu s-a intocmit un anticalcul 
priviind randamentul energiei produse si cat procentual va acoperii aceasta energie regenerabila din necesarul de energie pe zi/an si daca va fi utilizata direct in fluxul 
tehnologic. Necesitatea si viabilitatea acestei achizitii in cadrul proiectului depus nu este explicata si acceptata.2. Lipseste listarea Anexelor C1- C4 din M.J. Astfel M.J este 
incomplect si nu se poate complecta matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului. 1. Pct. 4.4 Cele 3 oferte atasate pentru sistemul solar fotovoltaic 
nu sunt adresate. 1. Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte. □NU 2. Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte □NU 3. 
Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □ DA 4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai 
multe proiecte □NU 5. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □NU Nu au fost identificate elemente care sa conduca la suspiciuni 
privind crearea de conditii artificiale care sa incalce fisa masurii. 1. Pct 1.1 Solicitanta Marginean Nastasia este asociat unic si administrator in cadrul firmei B&amp;A 
PREFABRICATE SRL CE PREZINTA CA ACTIVITATE PRINCIPALA - Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale CAEN 4120, precum si activitatea 
complementara de ALTE LUCRARI SPECIALE DE CONSTRUCTII cod CAEN 4399 ACTIVITATE AUTORIZATA SECUNDAR. Statutul solicitantei este astfel de 
microintreprindere la data depunerii prezentei C.F.si nu de persoana fizica ce declara ca se va autoriza in I.I. Sediu social al firmei este la etajul aceluias imobil in care va fi 
si al Intreprinderi Individuale ( conform Informatiilor de indentificare preluate din O.N.R.C.) asa cum rezulta din documentele anexate prezentului proiect.2. Declaratia Anexa 
nr. 44.1 nu este complectata corespunzator solicitanta fiind asociat unic si administrator in cadrul firmei B&amp;A PREFABRICATE SRL si are activitate pe codul CAEN 
4399.3. Pct 1.2 Nu sunt indeplinite pct. 2,3 si 4 din Declaratia pe propria raspundere (Documentul F)4. EG2 NU s-a demonstrat necesitatea achizitionarii Sistemului solar 
fotovoltaic indepentent de 10kw format din 44 celule,nu este specificat sau indicat locul amplasarii acestora sau a modului de racardare, nu s-a intocmit un anticalcul 
priviind randamentul energiei produse si cat procentual va acoperii aceasta energie regenerabila din necesarul de energie electrica pe zi/an si daca va fi utilizata direct in 
fluxul tehnologic. Necesitatea si viabilitatea acestei achizitii in cadrul proiectului depus nu este explicata si acceptata. Ofertele atasate nu sunt adresate.5. EG 5 NU s-a 
depus un document conform procedurii si solicitarilor din Lista documentelor pct. 5;Clasarea Notificarii Sau Decizia etapei de evaluare initiala Sau Decizia etapei de 
incadrare, Sau Acord de mediu.( Documentul E) Conform descrierii din M.J productia propusa poate ajunge pe un an la 1500 tone si in aceste conditii vi se mentioneaza 
necesitatea autorizarii la o productie de peste 10 t/luna.6. Lipseste listarea Anexelor C1- C4 din M.J. Astfel M.J este incomplect si nu se poate complecta matricea de 
verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului.

619 312 C 01 12 6 13 00074 2012 9 28

CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, 
AMENAJARI, RACORDURI SI 

BRANSAMENTE

SC SCCP OTEL 
SRL CLUJ

Comuna/Oras 
APAHIDA Sat SUB 

COASTA
- - - - - - - - - - 235.000 10.000 199.750 0 35.250 92.448.053

Cap. 4 Solicitantul nu ataseaza oferte de bunuri, servicii conforme si nici baza de date a APDRP. S-a atasat o oferta probabil de bunuri in limba engleza fara echivalent in 
Bugetul indicativ. Astfel nu s-a putut face verificarea rezonabilităţii preţurilor. Cap.6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a 
obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Din analiza documentara preliminara, Documentul 16 aferent sesiunii M312 - 01-12, pentru judetul Cluj in urma 
vizitelor in teren si a verificarii eligibilitatii au fost identificate urmatoarele elemente comune: Proiecte cu acelasi titlu, sediu social, amplasament, consultant: 1. 
F312C011261300074 - SC SCCP OTEL SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: 
jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 11.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 
1986/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST 2. F312C011261300051 - SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, 
IMPREJMUIRI,AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 07.09.2012) 
Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 1300/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL 3. 
F312C011261300052 - SC STEEL BENDING SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu 
social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 
50193, cota 1196/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL 4. F312C011261300055 - SC AMC FASONARE OTEL SRL– “CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 
07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 1300/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL 5. 
F312C011261300054 - SC STAHL MEISTER SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu 
social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 11, ap. 5 (infiintata 07.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 
50193, cota 1402/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM INVEST SRL. Domiciliu comun - Cluj-Napoca, Aleea Godeanu, nr. 12. - pentru reprezentantii legali ai proiectelor: 
F312C011261300051 - SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”, 
F312C011261300052 - SC STEEL BENDING SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. 
F312C011261300055 - SC AMC FASONARE OTEL SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”si 
F312C011261300074 - SC SCCP OTEL SRL– “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE” Jud. Cluj. Alte 
elemente comune: Conventiile de constituire a dreptului de superficie sunt realizate intre solicitanti si proprietarii: Cuc Ramona – Atena , Cuc Rares-Razvan, mandatati prin 
Pacurar Anca. Extrase de cont pentru dovada cofinantarii: F312C011261300051 - SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – 162 134 RON, creditare firma - 20.09.2012 
F312C011261300052 - SC STEEL BENDING SRL– 162 520 RON, creditare firma - 26.09.2012 F312C011261300054 - SC STAHL MEISTER SRL– 162 680 RON, 
creditare firma - 25.09.2012 F312C011261300055 - SC AMC FASONARE OTEL SRL– 162 450 RON, creditare firma - 24.09.2012 F312C011261300074 - SC SCCP 
OTEL SRL– 162 360 RON, creditare firma - 21.09.2012 Valoarea totala a proiectului (valoarea investitiei) din Proiectii Anexa B9 indentica 1.102.745 lei cu exceptia SC 
AMD FASONARE OTEL SRL CONCLUZIEAcelaşi titlu al proiectului este identificat la toate cele cinci (5) proiecte mentionate mai sus.Inclusiv descrierea, codul de 
activitate CAEN 2511 si S.F este indentic □DA 2. Acelaşi sediu social se regăseşte la toate proiectele □DA 3. Acelaşi amplasament (comuna Apahida, sat Sub Coasta, teren 
,nr. cadastral)) al proiectului se regăseşte la toate cele 5 proiecte □ DA 4. Acelaşi reprezentant legal al proiectului nu se regăseşte la două sau mai multe proiecte, dar 
domiciliul acestora este acelasi □DA 5. Acelaşi consultant si proiectant al proiectului se regăseşte la toate cele cinci proiecte □ DA Consideram ca au fost identificate 
suficiete elemente care sa conduca la suspiciunea privind crearea de conditii artificiale ce sa conduca la fracţionarea artificială a investiţiei/terenului/ cu scopul de a depăşi 
plafonul maxim în cadrul măsurii si pentru a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare pe aceeaşi măsură. Cap. 4 Solicitantul nu ataseaza oferte de bunuri, servicii 
conforme si nici baza de date a APDRP. S-a atasat o oferta probabil de bunuri in limba engleza fara echivalent in Bugetul indicativ. Astfel nu s-a putut face verificarea 
rezonabilităţii preţurilor.Cap.6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor 
măsurii.Din analiza documentara preliminara, Documentul 16 aferent sesiunii M312 - 01-12, pentru judetul Cluj in urma vizitelor in teren si a verificarii eligibilitatii au fost 
identificate urmatoarele elemente comune: Proiecte cu acelasi titlu, sediu social, amplasament, consultant: 1. F312C011261300074 - SC SCCP OTEL SRL– 
“CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE, IMPREJMUIRI, AMENAJARI, RACORDURI SI BRANSAMENTE”. Sediu social: jud. Cluj, com. Floresti, sat Floresti, str. Porii, nr. 
11, ap. 5 (infiintata 11.09.2012) Amplasament: Jud. Cluj, com. Apahida, sat Sub Coasta, teren nr. Cadastral: 50193, cota 1986/45676 mp. Consultant: SC ROMCOM 
INVEST 2 F312C011261300051 - SC ECC STEEL INDUSTRY SRL – “CONSTRUIRE HALA DE PRODUCTIE IMPREJMUIRI AMENAJARI RACORDURI SI

620 312 C 01 12 6 13 00103 2012 9 28
CONSTRUIRE SERVICE 
UTILAJE SI DOTARE CU 

ECHIPAMENTE

SC TERABEN 
SRL CLUJ

Comuna/Oras 
APAHIDA Sat 

APAHIDA
- - - - - - - - - - 283.793 20.000 198.655 0 85.138 92.646.708

In anexa 4.1 din – Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor solicitantul a declarant ca solicitantul SC TERABEL SRL este intreprindere autonoma ceea 
ce se infifma in urma verificarii in RECOM. Marian Oana Lavinia este actionar si la SC UTILBEN SRL detinand un procent de 33,33 % din partile sociale ale acestei 
societati. In conformitate cu L346 /2004 aceste doua intreprinderi sunt partenere tinand cont de faptul ca desfasoara activitati pe aceeasi piata ( CAEN 4312 – activitate 
autorizata conform art 15 din Legea 359/2004 dupa cum rezulta si din Furnizarea de informatii extinse nr 1537344 ONRC atasat prezentei fise de verificare) si de numarul 
de actiuni detinute de Marian Oana Lavinia. Tinand cont de numarul de salariati propusi prin proiect si numarul de salariati ce rezulta din calculul intreprinderii partenere 
total 10 nu este indeplinita conditia de incadrare in categoria de microintreprindere drept pentru care solicitantul nu este eligibil.In conformitate cu procedura de verificare a 
criteriilor de eligibilitate PROIECTUL ESTE NEELIGIBIL. In studiul de fezabilitate - devizul general , valoarea de 12000 euro cheltuiala neeligibila a fost cuprinsa eronat pe 
linia bugetara 4.5 dar in bugetul proiectului a fost incadrata corect. Tarifele orare pentru serviciile de consultanta se incadreaza in limitele din baza de date dar solicitantul nu 
a prezentat extras din baza de date.Daca proiectul nu ar fi fost declarat neeligibil la eligibilitatea solicitantului - punctul 1.1 atunci s-ar vi cerut la informatii suplimentare 
oferta de pret privind tarifele de proiectare. In anexa 4.1 din – Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor solicitantul a declarant ca solicitantul SC 
TERABEL SRL este intreprindere autonoma ceea ce se infifma in urma verificarii in RECOM. Marian Oana Lavinia este actionar si la SC UTILBEN SRL detinand un 
procent de 33,33 % din partile sociale ale acestei societati. In conformitate cu L346 /2004 aceste doua intreprinderi sunt partenere tinand cont de faptul ca desfasoara 
activitati pe aceeasi piata ( CAEN 4312 – activitate autorizata conform art 15 din Legea 359/2004 dupa cum rezulta si din Furnizarea de informatii extinse nr 1537344 
ONRC atasat prezentei fise de verificare) si de numarul de actiuni detinute de Marian Oana Lavinia. Tinand cont de numarul de salariati propusi prin proiect si numarul de 
salariati ce rezulta din calculul intreprinderii partenere total 10 nu este indeplinita conditia de incadrare in categoria de microintreprindere drept pentru care solicitantul nu 
este eligibil.In conformitate cu procedura de verificare a criteriilor de eligibilitate PROIECTUL ESTE NEELIGIBIL.

621 312 C 01 12 6 13 00067 2012 9 28

“CONSTRUCTIE HALA 
PENTRU PRODUCERE 
PELETI, AMENAJARE 

INCINTA, IMPREJMUIRE 
PROPRIETATE, RACORDURI 

SI BRANSAMENTE”

SC JOYNER MTB 
SRL CLUJ

Comuna/Oras 
CIURILA Sat 

CIURILA
- - - - - - - - - - 234.500 3.000 199.325 0 35.175 92.846.033

Proiectul este neeligibil deoarece solicitantul NU are servitute de trecere din drum(lot 7)pe propietatea unde este amplasat proiectul(lot 3). Proiectul este neeligibil deoarece 
solicitantul NU are servitute de trecere din drum(lot 7)pe propietatea unde este amplasat proiectul(lot 3). Proiectul este neeligibil deoarece solicitantul NU are servitute de 
trecere din drum(lot 7)pe propietatea unde este amplasat proiectul(lot 3). Proiectul este neeligibil deoarece solicitantul NU are servitute de trecere din drum(lot 7)pe 
propietatea unde este amplasat proiectul(lot 3).
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622 312 M 01 12 2 14 00011 2012 9 25

CONSTRUIRE CLINICĂ 
MEDICALĂ SPECIALIZATĂ 

P+2E, ÎMPREJMUIRE TEREN 
ȘI FOSĂ SEPTICĂ

S.C. BIEN ESTAR 
CO S.R.L. CONSTANTA

Comuna/Oras 
AGIGEA Sat 

AGIGEA
- - - - - - - - - - 285.321 0 199.725 0 85.597 93.045.758

2. Criteriul EG 2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei - nu se indeplineste, astfel:Prin Fisa de solicitarea a informatiilor suplimentare au fost cerute 
clarificari si motive pentru care locuitorii comunelor Agigea si Cumpana ar apela la serviciile clinicii propuse prin proiect tinand cont de existenta medicilor de familie cat si 
de nivelul tarifelor practicate.Amplasamentul investitiei este in apropierea limitei teritoriale a orasului Eforiei, in zona cunoscuta sub denumirea de „Drum RO-RO”, pe un lot 
care actualmente are destinatia de teren agricol conform Certificatului de urbanism. La data vizitei in teren se constata ca in vecinatatile lotului pe care se va face investitia 
nu exista cladiri, case de locuit si nici drumuri de acces (vezi fotografii). Distanta pana in centrul comunei Agigea este de circa 2 km iar pana la comuna Cumpana este de 
circa 12 km. Pentru locuitorii comunei Cumpana aceasta clinica nu poate prezenta interes deoarece distanta pana la clinicile specializate din municipiul Constanta este mai 
mica fata de clinica propusa prin proiect. De asemenea in comunele Agigea si Cumpana exista dispensare medicale in care functioneaza medici de familie care acorda 
consultatii si tratamente, majoritatea pacientilor inscrisi pe listele acestora fiind asigurati prin Casa de Asigurari si beneficiaza de gratuitati pentru aceste servicii medicale. 
Numarul medicilor de familie din cele doua comune este de 7 din care 3 in Agigea si 4 in Cumpana si nu de 3 in total cum afirma solicitantul in raspunsul la informatiile 
suplimentare. Pentru motivele aratate mai sus nu se iau in calcule locuitorii din comuna Cumpana in numar de 11.658 din totalul de 18.094 previzionati in sectiunea 
economica, deci veniturile se micsoreaza cu circa 64 %. Faptul ca in cadrul clinicii sunt mai multe cabinete, invocat de solicitant in raspunsul la solicitarea de informatii 
suplimentare nu are importanta pentru locuitori, acestia fiind interesati eventual de unul dintre serviciile oferite. In privinta tarifelor practicate (comparativ cu cele din clinicile 
din Constanta) solicitantul raspunde ca acestea se justifica prin servicii medicale de specialitati diferite in cadrul aceleasi locatii. Aceasta justificare nu poate fi luata in 
considerare, bolnavii alegand medicul in functie de boala, distanta, renume s.a. nicidecum in functie de numarul de cabinete din aceeasi locatie. Fata de cele mentionate 
mai sus, nu se pot valida valorile din prognozele de venituri si criteriul EG2 se considera neindeplinit si nu se mai continua evaluarea. 2. Criteriul EG 2 – Beneficiarul trebuie 
sa demonstreze viabilitatea investitiei - nu se indeplineste, astfel:Prin Fisa de solicitarea a informatiilor suplimentare au fost cerute clarificari si motive pentru care locuitorii 
comunelor Agigea si Cumpana ar apela la serviciile clinicii propuse prin proiect tinand cont de existenta medicilor de familie cat si de nivelul tarifelor 
practicate.Amplasamentul investitiei este in apropierea limitei teritoriale a orasului Eforiei, in zona cunoscuta sub denumirea de „Drum RO-RO”, pe un lot care actualmente 
are destinatia de teren agricol conform Certificatului de urbanism. La data vizitei in teren se constata ca in vecinatatile lotului pe care se va face investitia nu exista cladiri, 
case de locuit si nici drumuri de acces (vezi fotografii). Distanta pana in centrul comunei Agigea este de circa 2 km iar pana la comuna Cumpana este de circa 12 km. 
Pentru locuitorii comunei Cumpana aceasta clinica nu poate prezenta interes deoarece distanta pana la clinicile specializate din municipiul Constanta este mai mica fata de 
clinica propusa prin proiect. De asemenea in comunele Agigea si Cumpana exista dispensare medicale in care functioneaza medici de familie care acorda consultatii si 
tratamente, majoritatea pacientilor inscrisi pe listele acestora fiind asigurati prin Casa de Asigurari si beneficiaza de gratuitati pentru aceste servicii medicale. Numarul 
medicilor de familie din cele doua comune este de 7 din care 3 in Agigea si 4 in Cumpana si nu de 3 in total cum afirma solicitantul in raspunsul la informatiile suplimentare
Pentru motivele aratate mai sus nu se iau in calcule locuitorii din comuna Cumpana in numar de 11.658 din totalul de 18.094 previzionati in sectiunea economica, deci 
veniturile se micsoreaza cu circa 64 %. Faptul ca in cadrul clinicii sunt mai multe cabinete, invocat de solicitant in raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare nu are 
importanta pentru locuitori, acestia fiind interesati eventual de unul dintre serviciile oferite. In privinta tarifelor practicate (comparativ cu cele din clinicile din Constanta) 
solicitantul raspunde ca acestea se justifica prin servicii medicale de specialitati diferite in cadrul aceleasi locatii. Aceasta justificare nu poate fi luata in considerare, bolnavii 
alegand medicul in functie de boala, distanta, renume s.a. nicidecum in functie de numarul de cabinete din aceeasi locatie. Fata de cele mentionate mai sus, nu se pot 
valida valorile din prognozele de venituri si criteriul EG2 se considera neindeplinit si nu se mai continua evaluarea.

623 312 M 01 12 2 14 00022 2012 9 27
"DOTARE LABORATOR 
PRODUCTIE PRODUSE 

COSMETICE NATURALE"

CARELESS 
BEAUTY SRL CONSTANTA

Comuna/Oras 
TOPRAISAR Sat 

TOPRAISAR
- - - - - - - - - - 141.174 0 119.969 0 21.205 93.165.727

La punctul 1.1. – statutul solicitantului, in fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1 versiunea 07, aprobata prin Instructiunea 221 prin Ordin de ministru MADR 
nr.29/25.02.2013, se arata”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 declaratia 
privind incadrarea in categoria IMM, atasata la CF, pag.164, solicitantul S.C. CARELESS BEAUTY S.R.L. a declarat ca este intreprindere autonoma.Ca urmare, s-au facut 
verificari in sistemul online RECOM pentru societatea S.C. CARELESS BEAUTY S.R.L. daca aceasta mai este asociata sau actionara in alte societati juridice si s-a 
constatat ca solicitantul nu mai este actionar sau asociat in alte societati.Solicitantul S.C. CARELESS BEAUTY S.R.L are un singur asociat persoana fizica cu cota de 
participare la beneficii si pierderi de 100% si anume Oancea Ioana Adina. S-a continuat verificarea in sistemul online RECOM pentru a verifica daca aceasta persoana mai 
este asociata sau actionara in alte societati si s-a constatat ca Oancea Ioana Adina mai este asociata in firma S.C. TIBSTER S.R.L. cu un procent de 50% alaturi de 
Oancea Tiberiu Nicusor cu un procent de 50%. S-a constatat ca cele doua firme S.C. CARELESS BEAUTY S.R.L. si S.C. TIBSTER S.R.L. sunt intreprinderi legate, 
nerespectand art.44 din Legea nr. 346/2004 (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.(5)O piata adiacenta, in sensul prezentei legi, este acea piata a unui produs sau a unui serviciu situata direct in amonte ori in 
aval pe piata in cauza”. Societatile Careless Beauty SRL si S.C.Tibster SRL sunt intreprinderi legate prin intermediul unei persoane fizice si isi desfasoara o parte din 
activitate pe piata adiacenta, societatea Tibster avand cod CAEN 4775 - comert cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie in magazine specializate la activitati 
autorizate, iar codul CAEN propus prin proiectul depus de Careless Beauty fiind 2042- fabricarea parfumurilor si a produselor cosmetice. EG-1 nu este indeplinit deoarece 
nu s-a prezentat ls studiul de fezabilitate expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente si raportul privind stadiul fizic al lucrarilor, acestea fiind necesare 
deoarece prin proiect se propune achizitionarea echipamentelor cu montaj si fara montaj intr-o cladire existenta.In bugetul proiectului nu au evidentiate cheltuielile necesare 
pentru racordarea la energie electrica si apa, pe cheltuiala neeligibila, la vizita in teren aratandu-se ca acestea urmau sa se realizeze.Ca urmare, investitia nu poate functi
fara aceste utilitati. EG-1 nu este indeplinit deoarece nu s-a prezentat ls studiul de fezabilitate expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente si raportul 
privind stadiul fizic al lucrarilor, acestea fiind necesare deoarece prin proiect se propune achizitionarea echipamentelor cu montaj si fara montaj intr-o cladire existenta.In 
bugetul proiectului nu au evidentiate cheltuielile necesare pentru racordarea la energie electrica si apa, pe cheltuiala neeligibila, la vizita in teren aratandu-se ca acestea 
urmau sa se realizeze.Ca urmare, investitia nu poate functiona fara aceste utilitati. La punctul 1.1. – statutul solicitantului, in fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1 
versiunea 07, aprobata prin Instructiunea 221 prin Ordin de ministru MADR nr.29/25.02.2013, se arata”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 declaratia privind incadrarea in categoria IMM, atasata la CF, pag.164, solicitantul S.C. CARELESS 
BEAUTY S.R.L. a declarat ca este intreprindere autonoma.Ca urmare, s-au facut verificari in sistemul online RECOM pentru societatea S.C. CARELESS BEAUTY S.R.L. 
daca aceasta mai este asociata sau actionara in alte societati juridice si s-a constatat ca solicitantul nu mai este actionar sau asociat in alte societati.Solicitantul S.C. 
CARELESS BEAUTY S.R.L are un singur asociat persoana fizica cu cota de participare la beneficii si pierderi de 100% si anume Oancea Ioana Adina. S-a continuat 
verificarea in sistemul online RECOM pentru a verifica daca aceasta persoana mai este asociata sau actionara in alte societati si s-a constatat ca Oancea Ioana Adina mai 
este asociata in firma S.C. TIBSTER S.R.L. cu un procent de 50% alaturi de Oancea Tiberiu Nicusor cu un procent de 50%. S-a constatat ca cele doua firme S.C. 
CARELESS BEAUTY S.R.L. si S.C. TIBSTER S.R.L. sunt intreprinderi legate, nerespectand art.44 din Legea nr. 346/2004 (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.(5)O piata adiacenta, in sensul prezentei legi, 
este acea piata a unui produs sau a unui serviciu situata direct in amonte ori in aval pe piata in cauza”.EG-1 nu este indeplinit deoarece nu s-a prezentat ls studiul de 
fezabilitate expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente si raportul privind stadiul fizic al lucrarilor, acestea fiind necesare deoarece prin proiect se propune 
achizitionarea echipamentelor cu montaj si fara montaj intr-o cladire existenta.In bugetul proiectului nu au evidentiate cheltuielile necesare pentru racordarea la energie 
electrica si apa pe cheltuiala neeligibila la vizita in teren aratandu-se ca acestea urmau sa se realizeze Ca urmare investitia nu poate functiona fara aceste utili
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624 312 C 01 12 2 14 00021 2012 9 27
CONSTRUIRE CENTRU DE 

DIAGNOSTICARE P+1E 
PARTIAL

SC 
SAPROPELIUM 
ZENTRUM SRL

CONSTANTA
Comuna/Oras 23 
AUGUST Sat 23 

AUGUST
- - - - - - - - - - 285.714 20.000 200.000 0 85.714 93.365.727

In data de 24.04.2013 solicitantul a primit informatii suplimentare prin fisa E3.4,informatii la care nu a raspuns pentru clarificarea criteriilor de eligibilitate. Astfel,in contractul 
de vanzare-cumparare a terenului se specifica faptul ca terenul nu are acces la drumul public iar prin informatiile suplimentare solicitate s-a cerul "SCHITA CADASTRALA 
A TERENULUI DIN CARE SA REIASA ACCESUL CAROSABIL SI PIETONAL DINTR-UN DRUM PUBLIC"Neraspunzandu-se la informatiile suplimentare solicitate prin 
fisa E3.4 nr.7896/24.04.2013, proiectul devine neeligibil. Nu a fost prezentata declaratia proiectantului privind sursa de preturi pentru lucrari,respectiv valoarea/mp construit 
In urma verificarii in doc. 16 aferent sesiunii in curs s-a constatat ca s-au depus un nr de 3 proiecte, SC KINETOVITAL ZENTRUM SRL, SC MEDEEA DIAGNOSTICUM 
ZENTRUM SRL si SC SAPROPELIUM ZENTRUM SRL, cu urmatoarele elemente comune: 1. au acelasi sediu social – comuna Lumina, str. Decebal nr. 93, corp C1; 2. 
sunt proiecte cu acelasi tip de investitii pe acelasi cod CAEN 8622 – Activitati de asistenta medicala specializata, in aceeasi comuna – 23 August, astfel: - SC 
KINETOVITAL ZENTRUM SRL si SC MEDEEA DIAGNOSTICUM ZENTRUM SRL vizeaza infiintarea de centre de refacere si recuperare specializate in tratarea si 
ameliorarea mai multor afectiuni; - SC SAPROPELIUM ZENTRUM SRL vizeaza infiintarea unui centru de diagnosticare. 3. au acelasi consultant. Analizand cererile de 
finantare depuse de cei 3 solicitanti am constatat urmatoarele: - Toate cele 3 societati sunt infiintate in 06.07.2012 si au acelasi sediu social – comuna Lumina, str. Decebal 
nr.93 corp C1; - Asociatii unici ai celor 3 societati sunt HOLZINGER GUNNAR SIGMUND, HOLZINGER HEIDRUN ELKE si HOLZINGER ANIKA, toti 3 cu cetatenie 
germana; - Documentele prezentate pentru terenurile pe care vor fi realizate investitiile sunt contracte de vanzare cumparare incheiate cu GALANI DUMITRU si GALANI 
MARCELA si vizeaza loturi invecinate cu alee de acces pe lotul 17 cu nr cadastral 105100, astfel: - SC KINETOVITAL ZENTRUM SRL 600 mp in parcela A31/1/2 lot 3 cu 
nr cadastral 105086; - SC MEDEEA DIAGNOSTICUM ZENTRUM SRL 600 mp in parcela A31/1/2 lot 4 cu nr cadastral 105087; - SC SAPROPELIUM ZENTRUM SRL 
600 mp in parcela A31/1/2 lot 5 cu nr cadastral 105088; - toate cele 3 societati au conturi deschise la Banca Transilvania iar extrasele de cont prezentate pentru a face 
dovada cofinantarii sunt emise in aceeasi zi, 24.09.2012. -sunt capitole din Studiul de Fezabilitate care au fost copiate de la o cerere de finantare la alta(de ex,vezi cap.2.4 
de la MEDEEA si de la KINETOVITAL,dar si fraze intregi din toate capitolele Studiului de fezabilitate de la cele 3 CF) Avand in vedere cele mentionate anterior consideram 
ca solicitantii au creat condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii prin fractionarea investitiei si depunerea 
unui nr de 3 proiecte pentru a putea beneficia de o valoare a ajutorului public nerambursabil mai mare decat plafonul maxim de 200.000 euro. De asemenea, investitiile 
propuse, desi pot functiona si independent, vizeaza aceiasi potentiali clienti fapt ce poate duce la neindeplinirea viabilitatii investitiilor. In data de 24.04.2013 solicitantul a 
primit informatii suplimentare prin fisa E3.4,informatii la care nu a raspuns pentru clarificarea criteriilor de eligibilitate. Astfel,in contractul de vanzare-cumparare a terenului 
se specifica faptul ca terenul nu are acces la drumul public iar prin informatiile suplimentare solicitate s-a cerul "SCHITA CADASTRALA A TERENULUI DIN CARE SA 
REIASA ACCESUL CAROSABIL SI PIETONAL DINTR-UN DRUM PUBLIC"Neraspunzandu-se la informatiile suplimentare solicitate prin fisa E3.4 nr.7896/24.04.2013, 
proiectul devine neeligibil.In urma verificarii in doc. 16 aferent sesiunii in curs s-a constatat ca s-au depus un nr de 3 proiecte, SC KINETOVITAL ZENTRUM SRL, SC 
MEDEEA DIAGNOSTICUM ZENTRUM SRL si SC SAPROPELIUM ZENTRUM SRL, cu urmatoarele elemente comune: 1. au acelasi sediu social – comuna Lumina, str. 
Decebal nr. 93, corp C1; 2. sunt proiecte cu acelasi tip de investitii pe acelasi cod CAEN 8622 – Activitati de asistenta medicala specializata, in aceeasi comuna – 23 
August, astfel: - SC KINETOVITAL ZENTRUM SRL si SC MEDEEA DIAGNOSTICUM ZENTRUM SRL vizeaza infiintarea de centre de refacere si recuperare specializate 
in tratarea si ameliorarea mai multor afectiuni; - SC SAPROPELIUM ZENTRUM SRL vizeaza infiintarea unui centru de diagnosticare. 3. au acelasi consultant. Analizand 
cererile de finantare depuse de cei 3 solicitanti am constatat urmatoarele: - Toate cele 3 societati sunt infiintate in 06.07.2012 si au acelasi sediu social – comuna Lumina, 
str. Decebal nr.93 corp C1; - Asociatii unici ai celor 3 societati sunt HOLZINGER GUNNAR SIGMUND, HOLZINGER HEIDRUN ELKE si HOLZINGER ANIKA, toti 3 cu 
cetatenie germana; - Documentele prezentate pentru terenurile pe care vor fi realizate investitiile sunt contracte de vanzare cumparare incheiate cu GALANI DUMITRU si 
GALANI MARCELA si vizeaza loturi invecinate cu alee de acces pe lotul 17 cu nr cadastral 105100, astfel: - SC KINETOVITAL ZENTRUM SRL 600 mp in parcela A31/1/2 
lot 3 cu nr cadastral 105086; - SC MEDEEA DIAGNOSTICUM ZENTRUM SRL 600 mp in parcela A31/1/2 lot 4 cu nr cadastral 105087; - SC SAPROPELIUM ZENTRUM 
SRL 600 mp in parcela A31/1/2 lot 5 cu nr cadastral 105088; - toate cele 3 societati au conturi deschise la Banca Transilvania iar extrasele de cont prezentate pentru a face 
dovada cofinantarii sunt emise in aceeasi zi, 24.09.2012. -sunt capitole din Studiul de Fezabilitate care au fost copiate de la o cerere de finantare la alta(de ex,vezi cap.2.4 
de la MEDEEA si de la KINETOVITAL,dar si fraze intregi din toate capitolele Studiului de fezabilitate de la cele 3 CF) Avand in vedere cele mentionate anterior consideram 
ca solicitantii au creat condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii prin fractionarea investitiei si depunerea 
unui nr de 3 proiecte pentru a putea beneficia de o valoare a ajutorului public nerambursabil mai mare decat plafonul maxim de 200.000 euro. De asemenea, investitiile 
propuse desi pot functiona si independent vizeaza aceiasi potentiali clienti fapt ce poate duce la neindeplinirea viabilitatii investitiil

625 312 C 01 12 2 14 00018 2012 9 27
„CONSTRUIRE CENTRU DE 

REFACERE SI RECUPERARE 
P+1E PARTIAL”

SC KINETOVITAL 
ZENTRUM SRL CONSTANTA

Comuna/Oras 23 
AUGUST Sat 23 

AUGUST
- - - - - - - - - - 285.714 20.000 200.000 0 85.714 93.565.727

In data de 24.04.2013 solicitantul a primit informatii suplimentare prin fisa E3.4,informatii la care nu a raspuns pentru clarificarea criteriilor de eligibilitate. Astfel,in contractul 
de vanzare-cumparare a terenului se specifica faptul ca terenul nu are acces la drumul public iar prin informatiile suplimentare solicitate s-a cerul "SCHITA CADASTRALA 
A TERENULUI DIN CARE SA REIASA ACCESUL CAROSABIL SI PIETONAL DINTR-UN DRUM PUBLIC"Neraspunzandu-se la informatiile suplimentare solicitate prin 
fisa E3.4 nr.6858/17.04.2013, proiectul devine neeligibil. Nu a fost prezentata declaratia proiectantului privind sursa de preturi pentru lucrari,respectiv valoarea/mp construit 
In urma verificarii in doc. 16 aferent sesiunii in curs s-a constatat ca s-au depus un nr de 3 proiecte, SC KINETOVITAL ZENTRUM SRL, SC MEDEEA DIAGNOSTICUM 
ZENTRUM SRL si SC SAPROPELIUM ZENTRUM SRL, cu urmatoarele elemente comune: 1. au acelasi sediu social – comuna Lumina, str. Decebal nr. 93, corp C1; 2. 
sunt proiecte cu acelasi tip de investitii pe acelasi cod CAEN 8622 – Activitati de asistenta medicala specializata, in aceeasi comuna – 23 August, astfel: - SC 
KINETOVITAL ZENTRUM SRL si SC MEDEEA DIAGNOSTICUM ZENTRUM SRL vizeaza infiintarea de centre de refacere si recuperare specializate in tratarea si 
ameliorarea mai multor afectiuni; - SC SAPROPELIUM ZENTRUM SRL vizeaza infiintarea unui centru de diagnosticare. 3. au acelasi consultant. Analizand cererile de 
finantare depuse de cei 3 solicitanti am constatat urmatoarele: - Toate cele 3 societati sunt infiintate in 06.07.2012 si au acelasi sediu social – comuna Lumina, str. Decebal 
nr.93 corp C1; - Asociatii unici ai celor 3 societati sunt HOLZINGER GUNNAR SIGMUND, HOLZINGER HEIDRUN ELKE si HOLZINGER ANIKA, toti 3 cu cetatenie 
germana; - Documentele prezentate pentru terenurile pe care vor fi realizate investitiile sunt contracte de vanzare cumparare incheiate cu GALANI DUMITRU si GALANI 
MARCELA si vizeaza loturi invecinate cu alee de acces pe lotul 17 cu nr cadastral 105100, astfel: - SC KINETOVITAL ZENTRUM SRL 600 mp in parcela A31/1/2 lot 3 cu 
nr cadastral 105086; - SC MEDEEA DIAGNOSTICUM ZENTRUM SRL 600 mp in parcela A31/1/2 lot 4 cu nr cadastral 105087; - SC SAPROPELIUM ZENTRUM SRL 
600 mp in parcela A31/1/2 lot 5 cu nr cadastral 105088; - toate cele 3 societati au conturi deschise la Banca Transilvania iar extrasele de cont prezentate pentru a face 
dovada cofinantarii sunt emise in aceeasi zi, 24.09.2012. -sunt capitole din Studiul de Fezabilitate care au fost copiate de la o cerere de finantare la alta(de ex,vezi cap.2.4 
de la MEDEEA si de la KINETOVITAL,dar si fraze intregi din toate capitolele Studiului de fezabilitate de la cele 3 CF) Avand in vedere cele mentionate anterior consideram 
ca solicitantii au creat condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii prin fractionarea investitiei si depunerea 
unui nr de 3 proiecte pentru a putea beneficia de o valoare a ajutorului public nerambursabil mai mare decat plafonul maxim de 200.000 euro. De asemenea, investitiile 
propuse, desi pot functiona si independent, vizeaza aceiasi potentiali clienti fapt ce poate duce la neindeplinirea viabilitatii investitiilor In data de 24.04.2013 solicitantul a 
primit informatii suplimentare prin fisa E3.4,informatii la care nu a raspuns pentru clarificarea criteriilor de eligibilitate. Astfel,in contractul de vanzare-cumparare a terenului 
se specifica faptul ca terenul nu are acces la drumul public iar prin informatiile suplimentare solicitate s-a cerul "SCHITA CADASTRALA A TERENULUI DIN CARE SA 
REIASA ACCESUL CAROSABIL SI PIETONAL DINTR-UN DRUM PUBLIC"Neraspunzandu-se la informatiile suplimentare solicitate prin fisa E3.4 nr.6858/17.04.2013, 
proiectul devine neeligibil.In urma verificarii in doc. 16 aferent sesiunii in curs s-a constatat ca s-au depus un nr de 3 proiecte, SC KINETOVITAL ZENTRUM SRL, SC 
MEDEEA DIAGNOSTICUM ZENTRUM SRL si SC SAPROPELIUM ZENTRUM SRL, cu urmatoarele elemente comune: 1. au acelasi sediu social – comuna Lumina, str. 
Decebal nr. 93, corp C1; 2. sunt proiecte cu acelasi tip de investitii pe acelasi cod CAEN 8622 – Activitati de asistenta medicala specializata, in aceeasi comuna – 23 
August, astfel: - SC KINETOVITAL ZENTRUM SRL si SC MEDEEA DIAGNOSTICUM ZENTRUM SRL vizeaza infiintarea de centre de refacere si recuperare specializate 
in tratarea si ameliorarea mai multor afectiuni; - SC SAPROPELIUM ZENTRUM SRL vizeaza infiintarea unui centru de diagnosticare. 3. au acelasi consultant. Analizand 
cererile de finantare depuse de cei 3 solicitanti am constatat urmatoarele: - Toate cele 3 societati sunt infiintate in 06.07.2012 si au acelasi sediu social – comuna Lumina, 
str. Decebal nr.93 corp C1; - Asociatii unici ai celor 3 societati sunt HOLZINGER GUNNAR SIGMUND, HOLZINGER HEIDRUN ELKE si HOLZINGER ANIKA, toti 3 cu 
cetatenie germana; - Documentele prezentate pentru terenurile pe care vor fi realizate investitiile sunt contracte de vanzare cumparare incheiate cu GALANI DUMITRU si 
GALANI MARCELA si vizeaza loturi invecinate cu alee de acces pe lotul 17 cu nr cadastral 105100, astfel: - SC KINETOVITAL ZENTRUM SRL 600 mp in parcela A31/1/2 
lot 3 cu nr cadastral 105086; - SC MEDEEA DIAGNOSTICUM ZENTRUM SRL 600 mp in parcela A31/1/2 lot 4 cu nr cadastral 105087; - SC SAPROPELIUM ZENTRUM 
SRL 600 mp in parcela A31/1/2 lot 5 cu nr cadastral 105088; - toate cele 3 societati au conturi deschise la Banca Transilvania iar extrasele de cont prezentate pentru a face 
dovada cofinantarii sunt emise in aceeasi zi, 24.09.2012. -sunt capitole din Studiul de Fezabilitate care au fost copiate de la o cerere de finantare la alta(de ex,vezi cap.2.4 
de la MEDEEA si de la KINETOVITAL,dar si fraze intregi din toate capitolele Studiului de fezabilitate de la cele 3 CF) Avand in vedere cele mentionate anterior consideram 
ca solicitantii au creat condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii prin fractionarea investitiei si depunerea 
unui nr de 3 proiecte pentru a putea beneficia de o valoare a ajutorului public nerambursabil mai mare decat plafonul maxim de 200.000 euro. De asemenea, investitiile 
propuse desi pot functiona si independent vizeaza aceiasi potentiali clienti fapt ce poate duce la neindeplinirea viabilitatii investitiil
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626 312 M 01 12 2 14 00016 2012 9 27

„CONSTRUIRE HALA 
INDUSTRIALA PENTRU 
PRODUCTIE APARATE 

STOMATOLOGICE (UNITURI 
DENTARE) „.

SC ZEHN 
DENTAL SRL CONSTANTA

Comuna/Oras 
CIOCARLIA Sat 

CIOCARLIA
- - - - - - - - - - 246.890 0 199.000 0 47.890 93.764.727

1. Nu se indeplineste eligibilitatea solicitantului deoarece acesta nu a declarat faptul ca este intreprindere legata cu alte doua intreprinderi, astfel :-SC CENTRUL 
STOMATOLOGIC Z3 SRL. La aceasta firma asociatul unic si reprezentantul legal al solicitantului (SC ZEHN DENTAL SRL), dl. Zahariuc Cristian-Florin este asociat cu 
50% din partile sociale. Firma desfasoara activitati de Asistenta stomatologica (cod 8623), deci pe o piata in aval de Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente 
medicale si stomatologice (cod 3250), care este obiectul de activitate al solicitantului si obiectul proiectului .-SC MEDLIFE DENT Z3 SRL. La aceasta firma asociatul unic s
reprezentantul legal al solicitantului (SC ZEHN DENTAL SRL), dl. Zahariuc Cristian-Florin este asociat cu 75% din partile sociale. Firma desfasoara activitati de Comert cu 
amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, in magazine specializate (cod Caen (2)-4774 sau 5232 –CAEN Rev1, deci pe o piata in aval de Fabricarea de dispozitive, 
aparate si instrumente medicale si stomatologice (cod 3250), care este obiectul de activitate al solicitantului si obiectul proiectului. Verificarile au fost efectuate in RECOM 
de unde au fost printate Certificatele constatatoare. In procedura acreditata, la pag.30, se mentioneaza : « 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.”” Total Domeniul : 5232 - COMERT CU AMANUNTUL AL ARTICOLELOR MEDICALE SI 
ORTOPEDICE contine 0 firme romanesti. L Nu se indeplineste Criteriul EG 2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei.Nu se pot realiza operatiunile din 
studiul de fezabilitate astfel cum au fost descrise, astfel: In SF se mentioneaza ca pentru realizarea unitului dentar, adica a unui scaun stomatologic se vor fabrica 
componente de diverse forme, marimi si culori in cadrul noii capacitati de productie prin injectie de material plastic provenind din granule plastic (materie prima). Aceste 
componente sunt de mari dimensiuni si au forme complexe (exemplu masa medicului, masca fotoliului dentar, masca talpii unitului dentar, capacul spatarului fotolilui s.a.) 
si necesita matrite metalice nu din lemn, fiind vorba despre temperaturi mari ale PVC ului turnat (220-250 grade celsius) cat si rezistentei la fortele de intindere ce iau 
nastere in procesul de injectie. Despre aceste matrite care au si costuri foarte mari de fabricatie nu se face nicio referire. Se mentioneaza ca un tamplar manual va 
confectiona matritele din material lemnos pentru linia de termoplastifiere.Se mai mentioneaza ca „ componentele metalice vor veni gata fabricate si vopsite, ele vor suferi 
modificari mici, doar de adaptare la tipul de unit dentar fabricat”. Acestea sunt si piesele de baza ale unitului dentar, cum ar fi: scheletul metalic al fotoliului dentar, talpa 
unitului dentar, cadrul metalic al unitatii centrale a unitului dentar s.a. Verificand furnizorii mentionati in SF(pe site urile acestora) am constatat ca toti vand unituri dentare 
din import, noi sau second hand dar nu se vand componente metalice cum ar fi schelete, talpi, cadre metalice, brate s.a. deci solicitantul nu le poate procura si folosi in 
cadrul capacitatii propuse.Nu se justifica achizitia de doua masini de injectie mase plastice de mare productivitate pentru o productie de maxim 22 unituri pe an, adica 1,8 
unituri pe luna, la fel cum nu se justifica achizitia de carucioare sau transpaleti.Se constata de asemenea o asociere fortata in cadrul proiectului a serviciilor medicale cu 
activitati mestesugaresti, de artizanat, pentru obtinerea punctaj. Conform extrasului de cont aflat in dosarul CF, SC DOLCEFARM SRL a virat in data de 20.09.2012 in 
contul solicitantului suma de 221.000 ron, reprezentand C/val a doua facturi proforme. Sediul social al solicitantului, SC ZEHN DENTAL SRL este in com. Cumpana, Sos. 
Constantei nr.114, camera 2, bloc F9, scara A, ap.2 parter si este detinut prin contract de comodat FN din 27.08.2012 emis de Pavel Maria Magdalena. Pavel Maria 
Magdalena este asociat cu 99,97 % la SC DOLCEFARM SRL, care are un punct de lucru in com. Cumpana, Sos. Constantei nr.114, camera 2, bloc F9, scara A, ap.2 
parter, adica aceeasi adresa cu sediul solicitantului. La acest punct de lucru, SC DOLCEFARM SRL desfasoara activitati de Comert cu amanuntul al articolelor medicale si 
ortopedice, in magazine specializate (cod Caen (2)-4774, activitate in aval de cea a solicitantului.Se poate concluziona ca intre cele doua firme exista interese si legaturi 
economice creendu-se conditii artificiale pentru obtinerea de fonduri nerambursabile Observatii neeligibilitate SC ZEHN DENTAL SRL:1. Nu se indeplineste eligibilitatea 
solicitantului deoarece acesta nu a declarat faptul ca este intreprindere legata cu alte doua intreprinderi, astfel :-SC CENTRUL STOMATOLOGIC Z3 SRL. La aceasta firma 
asociatul unic si reprezentantul legal al solicitantului (SC ZEHN DENTAL SRL), dl. Zahariuc Cristian-Florin este asociat cu 50% din partile sociale. Firma desfasoara 
activitati de Asistenta stomatologica (cod 8623), deci pe o piata in aval de Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice (cod 3250), care este 
obiectul de activitate al solicitantului si obiectul proiectului .-SC MEDLIFE DENT Z3 SRL. La aceasta firma asociatul unic si reprezentantul legal al solicitantului (SC ZEHN 
DENTAL SRL), dl. Zahariuc Cristian-Florin este asociat cu 75% din partile sociale. Firma desfasoara activitati de Comert cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice, 
in magazine specializate (cod Caen (2)-4774 sau 5232 –CAEN Rev1, deci pe o piata in aval de Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice 
(cod 3250), care este obiectul de activitate al solicitantului si obiectul proiectului. Verificarile au fost efectuate in RECOM de unde au fost printate Certificatele constatatoare. 
In procedura acreditata, la pag.30, se mentioneaza : « 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 ONR

627 312 C 01 12 2 14 00017 2012 9 27
CONSTRUIRE CENTRU DE 

REFACERE SI RECUPERARE 
P+1E PARTIAL

SC MEDEEA 
DIAGNOSTICUM 
ZENTRUM SRL

CONSTANTA
Comuna/Oras 23 
AUGUST Sat 23 

AUGUST
- - - - - - - - - - 285.714 20.000 200.000 0 85.714 93.964.727

In data de 24.04.2013 solicitantul a primit informatii suplimentare prin fisa E3.4,informatii la care nu a raspuns pentru clarificarea criteriilor de eligibilitate. Astfel,in contractul 
de vanzare-cumparare a terenului se specifica faptul ca terenul nu are acces la drumul public iar prin informatiile suplimentare solicitate s-a cerul "SCHITA CADASTRALA 
A TERENULUI DIN CARE SA REIASA ACCESUL CAROSABIL SI PIETONAL DINTR-UN DRUM PUBLIC" Neraspunzandu-se la informatiile suplimentare solicitate prin 
fisa E3.4 nr.7427/22.04.2013, proiectul devine neeligibil. Intrucat au fost create conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor măsurii prin fractionarea investitiei si depunerea unui nr de 3 proiecte pentru a putea beneficia de o valoare a ajutorului public nerambursabil mai mare decat 
plafonul maxim de 200.000 euro,nu s-a mai completat matricea de verificare a viabilitatii Investitiile propuse, desi pot functiona si independent, vizeaza aceiasi potentiali 
clienti fapt ce poate duce la neindeplinirea viabilitatii investitiilor. Nu a fost prezentata declaratia proiectantului privind sursa de preturi pentru lucrari,respectiv valoarea/mp 
construit In urma verificarii in doc. 16 aferent sesiunii in curs s-a constatat ca s-au depus un nr de 3 proiecte, SC KINETOVITAL ZENTRUM SRL, SC MEDEEA 
DIAGNOSTICUM ZENTRUM SRL si SC SAPROPELIUM ZENTRUM SRL, cu urmatoarele elemente comune:1. au acelasi sediu social – comuna Lumina, str. Decebal nr. 
93, corp C1;2. sunt proiecte cu acelasi tip de investitii pe acelasi cod CAEN 8622 – Activitati de asistenta medicala specializata, in aceeasi comuna – 23 August, astfel: - 
SC KINETOVITAL ZENTRUM SRL si SC MEDEEA DIAGNOSTICUM ZENTRUM SRL vizeaza infiintarea de centre de refacere si recuperare specializate in tratarea si 
ameliorarea mai multor afectiuni;- SC SAPROPELIUM ZENTRUM SRL vizeaza infiintarea unui centru de diagnosticare.3. au acelasi consultant.Analizand cererile de 
finantare depuse de cei 3 solicitanti am constatat urmatoarele: - Toate cele 3 societati sunt infiintate in 06.07.2012 si au acelasi sediu social – comuna Lumina, str. Decebal 
nr.93 corp C1;- Asociatii unici ai celor 3 societati sunt HOLZINGER GUNNAR SIGMUND, HOLZINGER HEIDRUN ELKE si HOLZINGER ANIKA, toti 3 cu cetatenie 
germana;- Documentele prezentate pentru terenurile pe care vor fi realizate investitiile sunt contracte de vanzare cumparare incheiate cu GALANI DUMITRU si GALANI 
MARCELA si vizeaza loturi invecinate cu alee de acces pe lotul 17 cu nr cadastral 105100, astfel: - SC KINETOVITAL ZENTRUM SRL 600 mp in parcela A31/1/2 lot 3 cu 
nr cadastral 105086;- SC MEDEEA DIAGNOSTICUM ZENTRUM SRL 600 mp in parcela A31/1/2 lot 4 cu nr cadastral 105087;- SC SAPROPELIUM ZENTRUM SRL 600 
mp in parcela A31/1/2 lot 5 cu nr cadastral 105088; - toate cele 3 societati au conturi deschise la Banca Transilvania iar extrasele de cont prezentate pentru a face dovada 
cofinantarii sunt emise in aceeasi zi, 24.09.2012.-sunt capitole din Studiul de Fezabilitate care au fost copiate de la o cerere de finantare la alta(de ex,vezi cap.2.4 de la 
MEDEEA si de la KINETOVITAL,dar si fraze intregi din toate capitolele Studiului de fezabilitate de la cele 3 CF)Avand in vedere cele mentionate anterior consideram ca 
solicitantii au creat condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii prin fractionarea investitiei si depunerea 
unui nr de 3 proiecte pentru a putea beneficia de o valoare a ajutorului public nerambursabil mai mare decat plafonul maxim de 200.000 euro. De asemenea, investitiile 
propuse, desi pot functiona si independent, vizeaza aceiasi potentiali clienti fapt ce poate duce la neindeplinirea viabilitatii investitiilor.

628 312 M 01 12 2 14 00056 2012 9 28
RESUSCITAREA MEDICINII PE 
LITORALUL SUDIC AL MARII 

NEGRE

SC.CHRISMED-
HELP S.R.L CONSTANTA Comuna/Oras 

TUZLA Sat TUZLA - - - - - - - - - - 285.714 0 200.000 0 85.714 94.164.727
Solicitantul nu a declarat corect statutul microintremrinderii. Solicitantul nu a declarat corect statutul microintremrinderii.

629 312 C 01 12 2 14 00057 2012 9 28

ACHIZITII DE APARATURA SI 
ECHIPAMENTE PENTRU 

INFIINTARE CABINET 
MEDICAL STOMATOLOGIC

SC ALEDENT 
TEN SRL CONSTANTA

Comuna/Oras 
SACELE Sat 

SACELE
- - - - - - - - - - 271.799 1.736 190.259 0 81.540 94.354.986

EG1- La vizita pe teren s-a constatat faptul ca solicitantul desfasura deja activitatea de asistenta stomatologica , cabinetul fiind dotat cu aparatura de specialitate, programul 
de lucru cu pacientii rezumandu-se la o zi pe saptamana. Urmare a celor constatate consideram ca Solicitantul nu se mai incadreaza in categoria start-upurilor.Cele 
constatate in teren contravine informatiilor prezentate in cadrul Memoriului justificativ.EG5-In scrisoarea de solicitare de informatii suplimentare a fost solicitate Clasarea 
notificarii pentru toate bunurile propuse in proiect, document care nu a fost prezentat de solicitant , fiind depus documentul emis initial de solicitant.EG6-Solicitantul nu a 
prezentat adresa de la concedent cu privire la respectarea clauzelor contractuale, a graficului de plata a redeventei si daca sunt cereri ptr retrocedare.EG2- Avand in vedere 
ca numarul de locuri de munca nou create propuse de solicitant in numar de 8 nu se justifica, tinand cont ca segmentul de populatie caruia va adresati este reprezentat de 
un numar de aproximativ 2000 de persoane, din analiza capitolului 2.4 si 3.2 reiese faptul ca previziunile economice nu pornesc de la date reale , propunandu-se un 
program de lucru 7-23 in fiecare zi lucratoare a saptamanii, lucru greu de realizat in mediul rural raportat la o populatie de 2150 de persoane cat are comuna Sacele. EG2- 
Avand in vedere ca numarul de locuri de munca nou create propuse de solicitant in numar de 8 nu se justifica, tinand cont ca segmentul de populatie caruia va adresati es
reprezentat de un numar de aproximativ 2000 de persoane, din analiza capitolului 2.4 si 3.2 reiese faptul ca previziunile economice nu pornesc de la date reale , propunan
se un program de lucru 7-23 in fiecare zi lucratoare a saptamanii, lucru greu de realizat in mediul rural raportat la o populatie de 2150 de persoane cat are comuna Sacele. 
Nu s-a prezentat oferta pentru PIEZOTOME.
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630 312 C 01 12 2 14 00053 2012 9 28
INFIINTARE UNITATE DE 
PRODUCTIE PELETI SI 

BRICHETE

ROTARU 
ANTONETA CONSTANTA

Comuna/Oras 
CIOCARLIA Sat 

CIOCARLIA DE SUS
- - - - - - - - - - 235.307 21.104 200.000 0 35.307 94.554.986

Documentul 11.3-Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este completata.Documentul 7.1-Certificatul de atestare fiscala nu este completat 
corespunzator din care sa reiasa lipsa datoriilor fiscale, sociale, locale...In urma verificarilor in RECOM s-a constatat ca beneficiarul Rotaru Antoneta a depus proiectul pe 
data de 28.09.2012, ca persoana fizica, in timp ce era deja ca forma de organizare Intreprindere Individuala din anul 2010.Declaratia depusa la proiect prin care declara ca 
se va transforma in Intreprindere Individuala este datata pe 21.09.2012. Criteriul EG 2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei- nu se indeplineste, 
astfel:In cuprinsul SF ului la cap. 3.3-Structura constructiva - se mentioneaza ca se vor construi silozuri metalice prefabricate, constand din doua celule de circa 10 m 
diametru, cu o capacitate de 900 t si o celula cu diametrul de circa 5,80 m si o capacitate de 300 t, pe fundatii de beton armat. Se mai prevede constructia unui buncar de 
receptie avand fundatii din beton armat. Constatam ca celulele de depozitare si buncarul elevator sunt constructii specifice activitatii de depozitare a cerealelor si nicidecum 
a peletilor. Analizand Devizul general si bugetul indicativ constatam ca din valoarea totala a proiectului de 317.509 euro suma aferenta productiei de peleti este de 35.278 
euro (1.028 euro montaj instalatie fabricare peleti si 34.250 instalatie fabricare peleti). Valoarea silozurilor, instalatiilor aferente, panourilor fotovoltaice este de 169.104 euro, 
diferenta pana la valoarea totala reprezentand cheltuieli cu utilitatile, cheltuieli cu organizarea de santier,comisioane si taxe, cheltuieli diberse si neprevazute, TVA. Se 
constata ca de fapt prin proiectul depus se doreste constructia de silozuri pentru depozitarea cerealelor, productia de peleti fiind inclusa pentru incadrarea proiectului in 
masura 312 unde sprijinul financiar este de 85 %. Consideram ca nu se justifica economic constructia silozurilor metalice, a gropii de receptie care sunt specifice depozitarii 
cerealelor, activitati eligibile pe masura 123 dar neeligibile pe masura 312.Nu se pot valida valorile din prognozele de venituri si cheltuieli deoarece veniturile au fost 
supraevaluate iar cheltuielile nu sunt detaliate si justificate corespunzator.Fata de cele mentionate mai sus criteriul EG2 se considera neindeplinit. Proiectul se declara 
neeligibil pentru neindeplinirea eligibilitatii solicitantului si a criteriului EG2-viabilitatea investitiei. Criteriul EG 2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei- 
nu se indeplineste, astfel:In cuprinsul SF ului la cap. 3.3-Structura constructiva - se mentioneaza ca se vor construi silozuri metalice prefabricate, constand din doua celule 
de circa 10 m diametru, cu o capacitate de 900 t si o celula cu diametrul de circa 5,80 m si o capacitate de 300 t, pe fundatii de beton armat. Se mai prevede constructia 
unui buncar de receptie avand fundatii din beton armat. Constatam ca celulele de depozitare si buncarul elevator sunt constructii specifice activitatii de depozitare a 
cerealelor si nicidecum a peletilor. Analizand Devizul general si bugetul indicativ constatam ca din valoarea totala a proiectului de 317.509 euro suma aferenta productiei de 
peleti este de 35.278 euro (1.028 euro montaj instalatie fabricare peleti si 34.250 instalatie fabricare peleti). Valoarea silozurilor, instalatiilor aferente, panourilor fotovoltaice 
este de 169.104 euro, diferenta pana la valoarea totala reprezentand cheltuieli cu utilitatile, cheltuieli cu organizarea de santier,comisioane si taxe, cheltuieli diberse si 
neprevazute, TVA. Se constata ca de fapt prin proiectul depus se doreste constructia de silozuri pentru depozitarea cerealelor, productia de peleti fiind inclusa pentru 
incadrarea proiectului in masura 312 unde sprijinul financiar este de 85 %. Consideram ca nu se justifica economic constructia silozurilor metalice, a gropii de receptie care 
sunt specifice depozitarii cerealelor, activitati eligibile pe masura 123 dar neeligibile pe masura 312.Nu se pot valida valorile din prognozele de venituri si cheltuieli deoarece 
veniturile au fost supraevaluate iar cheltuielile nu sunt detaliate si justificate corespunzator.Fata de cele mentionate mai sus criteriul EG2 se considera neindeplinit. Proiectul 
se declara neeligibil pentru neindeplinirea eligibilitatii solicitantului si a criteriului EG2-viabilitatea investitiei. Nu se completeaza. Nu se completeaza. Nu se completeaza. 
Documentul 11.3-Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este completata.Documentul 7.1-Certificatul de atestare fiscala nu este completat 
corespunzator din care sa reiasa lipsa datoriilor fiscale, sociale, locale...In urma verificarilor in RECOM s-a constatat ca beneficiarul Rotaru Antoneta a depus proiectul pe 
data de 28.09.2012, ca persoana fizica, in timp ce era deja ca forma de organizare Intreprindere Individuala din anul 2010.Declaratia depusa la proiect prin care declara ca 
se va transforma in Intreprindere Individuala este datata pe 21.09.2012.Criteriul EG 2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei- nu se indeplineste, 
astfel:In cuprinsul SF ului la cap. 3.3-Structura constructiva - se mentioneaza ca se vor construi silozuri metalice prefabricate, constand din doua celule de circa 10 m 
diametru, cu o capacitate de 900 t si o celula cu diametrul de circa 5,80 m si o capacitate de 300 t, pe fundatii de beton armat. Se mai prevede constructia unui buncar de 
receptie avand fundatii din beton armat. Constatam ca celulele de depozitare si buncarul elevator sunt constructii specifice activitatii de depozitare a cerealelor si nicidecum 
a peletilor. Analizand Devizul general si bugetul indicativ constatam ca din valoarea totala a proiectului de 317.509 euro suma aferenta productiei de peleti este de 35.278 
euro (1.028 euro montaj instalatie fabricare peleti si 34.250 instalatie fabricare peleti). Valoarea silozurilor, instalatiilor aferente, panourilor fotovoltaice este de 169.104 euro, 
diferenta pana la valoarea totala reprezentand cheltuieli cu utilitatile, cheltuieli cu organizarea de santier,comisioane si taxe, cheltuieli diberse si neprevazute, TVA. Se 
constata ca de fapt prin proiectul depus se doreste constructia de silozuri pentru depozitarea cerealelor, productia de peleti fiind inclusa pentru incadrarea proiectului in 
masura 312 unde sprijinul financiar este de 85 %. Consideram ca nu se justifica economic constructia silozurilor metalice, a gropii de receptie care sunt specifice depozitarii 
cerealelor activitati eligibile pe masura 123 dar neeligibile pe masura 312 Nu se pot valida valorile din prognozele de venituri si cheltuieli deoarece veniturile au f
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                        CONSTRUIRE 
HALĂ DE PRODUCŢIE  SI 

ASAMBLARE ECHIPAMENTE 
IT SI SOFTWARE, LA S.C. PMI 

SOFTWARE TOTAL S.R.L.,     
COMUNA SACELE , JUDETUL 

CONSTANTA

S.C. PMI 
SOFTWARE 

TOTAL   S.R.L.
CONSTANTA

Comuna/Oras 
SACELE Sat 

SACELE
- - - - - - - - - - 197.913 28.052 168.226 0 29.687 94.723.212

Conform Manualului de procedura M01-02, versiunea 07, solicitantul este obligat sa completeze si sa semneze Declaratia F. In urma analizarii Cererii de Finantare s-a 
constatat ca beneficiarul nu a semnat declaratia. Prin urmare Cererea de Finantare este declarata neeligibila. EG 3- s-a bifat DA deoarece Anexa nr. 4.1 nu este semnata
beneficiar. Prin urmare solicitantul nu indeplineste critreiul.EG 4- s-a bifat NU deoarece declaratia nu este semnat de catre beneficiar. Prin urmare solicitantul nu 
indeplineste critreiul.EG 8- s-a bifat NU deoarece declaratia nu este semnta se catre beneficiar. Prin urmare solicitantul nu indeplineste critreiul.Criterile EG3, EG4, EG8 nu 
au fost indeplinite deoarece nu au fost semnte de catre administratorul societatii comerciale care este si responsabilil de proiect donul Arca Francesco, acestea au fost 
semnte de o alta persoana. Prin urmare conform Ghidului Solicitantului si a Manulului de procedura, in care se specifica clar ca cel care trebuie sa semneze este 
responsabului legal al proiectului sau administratorul societatii comerciale, criterile de mai sus sunt neindeplinite. Proiectul este declaret NEELIGIBIL deoarece beneficiarul 
nu a semnt Declaratia F, declaratia prin care va deschide punct de lucru in spatiul rural nu a fost semnta deci nu a fost insusita, declariatia privind incadrarea intreprinderii
categoria microintreprinderilor Anexa nr. 4.1 nu a fost semnta de catre administratorul societati comerciale, declaratia privind urmarea unui curs de pregatire profesionla a 
fost semnta de care o alta persona decat cea responsabila de proiect, declaratia pe proprie raspundere cu privire la i=neincadrarea in categoria "firme in dificultate" anexa nr. 
4.2 a fost semnta de o alta persoana decat administratorul socitatii, declaratia pe proprie raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutorului de stat 
si a ajutorelor de mininis Anexa nr. 4.3 nu au fost semnte de catre administratorul societatii comerciale si au fost semnte de o alta persoana.Prin urmare proiectul este 
declarat neeligibil deoarece tot proiectul nu a fost semnt de beneficiar domnul Arca Francesco. Declaratiile care trebuiau semnate pe proprie rapundere de catre 
administratorul societatii comerciale PMI Software Total SRL au fost semnte de o alta persoana.
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DEZVOLTAREA ACTIVITATII 
DE PRODUCTIE BRICHETE 

DIN RESTURI VEGETALE LA 
SC GLV BRICHETARE 
BIOMASA SRL PRIN 

ACHIZITIE DE UTILAJE 
SPECIFICE

SC GLV 
BRICHETARE 
BIOMASA SRL

CONSTANTA
Comuna/Oras 

ALBESTI Sat COTU 
VAII

- - - - - - - - - - 195.014 0 165.762 0 29.252 94.888.974

EG-1 – nu s-a prezentat studiu de fezabilitate, desi prin proiect s-au prezentat lucrari pentru alimentare cu energie electrica in valoare de 24.846 euro si lucrari de montaj in 
valoare de 750 euro pentru echipamentele instalatiei de brichetare, fiind astfel un proiect care prevede lucrari de constructii montaj si necesitand studiu de fezabilitate. In 
Ghidul solicitantului pe masura 312, varianta 06 DIN IULIE 2012, se arata „Studiul de Fezabilitate pentru proiecte careprevăd lucrări de construcţii şi/ sau montaj (Anexa 2 
din Ghidul solicitantului), ceea ce este cazul pentru acest proiect.- nu s-a prezentat expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente si raportul privind stadiul 
fizic al lucrarilor in conformitate cu Ghidul solicitantului pe masura 312, varianta 06 din iulie 2012 care arata „ATENTIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ 
finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se ataşează la Studiul de Fezabilitate Expertiza 
tehnică de specialitate asupra construcţiei existente şi Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor”.EG-6- nu s-a prezentat document care sa certifice dreptul real principal 
pentru terenul pe care se va realiza constructia necesara pentru alimentarea cu energie electrica, prezentand contract de comodat cu numar de autentificare 695 din 
10.09.2012 care nu este corespunzator. Lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a investitiei devin neeligibile , cheltuiala necesara pentru executarea acestora fiind 
de 24.846 euro. - nu s-au prezentat cheltuielile necesare pentru asigurarea apei necesara procesului tehnologic si asigurarii igienei personalului care deserveste investitia pe 
cheltuiala neeligibila. In contractul de comodat autentificat cu nr.695 din 10.09.2012 se arata „ Noi comodantii, punem la dispozitia comodatarei imobilul fara racordul la 
utilitati (ENERGIE ELECTRICA, APA, ETC.), urmand ca ulterior sa se faca acestea de catre comodanta (pentru apa) si respectiv comodatara (pentru energie electrica)”. 
Fara apa necesara, investitia nu poate functiona. EG-1 – nu s-a prezentat studiu de fezabilitate, desi prin proiect s-au prezentat lucrari pentru alimentare cu energie electrica 
in valoare de 24.846 euro si lucrari de montaj in valoare de 750 euro pentru echipamentele instalatiei de brichetare, fiind astfel un proiect care prevede lucrari de constructii 
montaj si necesitand studiu de fezabilitate. In Ghidul solicitantului pe masura 312, variANTA 06 DIN IULIE 2012, se arata „Studiul de Fezabilitate pentru proiecte 
careprevăd lucrări de construcţii şi/ sau montaj (Anexa 2 din Ghidul solicitantului)”, ceea ce este cazul pentru acest proiect. - nu s-a prezentat expertiza tehnica de 
specialitate asupra constructiei existente si raportul privind stadiul fizic al lucrarilor in conformitate cu Ghidul solicitantului pe masura 312, varianta 06 din iulie 2012 care 
arata „ATENTIE! În cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a 
construcţiei existente, se ataşează la Studiul de Fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente şi Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor”.EG-6 - 
nu s-a prezentat document care sa certifice dreptul real principal pentru terenul pe care se va realiza constructia necesara pentru alimentarea cu energie electrica, 
prezentand contract de comodat cu numar de autentificare 695 din 10.09.2012 care nu este corespunzator. Lucrarile pentru alimentarea cu energie electrica a investitiei 
DEvin neeligibile , cheltuiala necesara pentru executarea acestora fiind de 24.846 euro. Fara energie electrica, investitia nu poate functiona. - nu s-au prezentat cheltuielile 
necesare pentru asigurarea apei necesara procesului tehnologic si asigurarii igienei personalului care deserveste investitia pe cheltuiala neeligibila.In contractul de comodat 
autentificat cu nr.695 din 10.09.2012 se arata „ Noi comodantii, punem la dispozitia comodatarei imobilul fara racordul la utilitati (ENERGIE ELECTRICA, APA, ETC.), 
urmand ca ulterior sa se faca acestea de catre comodanta (pentru apa) si respectiv comodatara (pentru energie electrica)”. Fara apa necesara, investitia nu poate functiona. 
La punctul 3.1 s.a bifat NU deoarece mijloacele de transport tractor, presa de balotat, incarcator frontal si stivuitor nu sunt eligibile deoarece nu deservesc in mod direct 
activitatea de producere a brichetelor din resturi vegetale, fiind mijloace care deservesc alte coduri CAEN si nu deservesc in mod direct codul CAEN 1629 pentru activitatea 
propusa prin proiect. Astfel cheltuiala necesara pentru achizitionarea acestora in valoare de 76. 663 euro devine neeligibila. In Ghidul solicitantului pe masura 312, varianta 
06 din iulie 2012, se arata „Achiziţionarea de mijloace de transport specializate şi utilaje reprezintă o cheltuială eligibilă, atât timp cât acestea deservesc în mod direct 
activităţile specifice desfăşurate propuse prin proiect şi se încadrează în definiţia mijloacelor de transportspecializate din HG 224/2008 iar necesitatea achiziţionării lor este 
justificată în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu justificativ (vezi definiţie „mijloace de transport specializate” în dicţionar). Exemple de mijloace detransport specializate: 
ambulanţa, vidanja, maşina de gunoi, dric, etc”. Necesitatea achizitionarii acestora nu este justificata in memoriul justitificativ prezentat, iar fluxul tehnologic pentru obtinere
brichetelor nu este explicat in mod corespunzator. La punctul 3.1 s.a bifat NU deoarece mijloacele de transport tractor, presa de balotat, incarcator frontal si stivuitor nu sunt 
eligibile deoarece nu deservesc in mod direct activitatea de producere a brichetelor din resturi vegetale, fiind mijloace care deservesc alte coduri CAEN si nu deservesc in 
mod direct codul CAEN 1629 pentru activitatea propusa prin proiect. Astfel cheltuiala necesara pentru achizitionarea acestora in valoare de 76. 663 euro devine neeligibila. 
In Ghidul solicitantului pe masura 312, varianta 06 din iulie 2012, se arata „Achiziţionarea de mijloace de transport specializate şi utilaje reprezintă o cheltuială eligibilă, atât 
timp cât acestea deservesc în mod direct activităţile specifice desfăşurate propuse prin proiect şi se încadrează în definiţia mijloacelor de transportspecializate din HG 
224/2008 iar necesitatea achiziţionării lor este justificată în Studiul de Fezabilitate/ Memoriu justificativ (vezi definiţie „mijloace de transport specializate” în dicţionar). 
Exemple de mijloace de transport specializate: ambulanţa vidanja maşina de gunoi dric etc” Necesitatea achizitionarii acestora nu este justificata in memoriul justitificat
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INFIINTARE UNITATE DE 
PRODUCTIE PELETI SI 

BRICHETE

ICHIM THEODOR -
LUCIAN CONSTANTA

Comuna/Oras 
ADAMCLISI Sat 

ADAMCLISI
- - - - - - - - - - 235.982 20.104 200.000 0 35.982 95.088.974

Observatii neeligibilitate : ICHIM THEODOR-LUCIAN - PF 1. Nu se indeplineste eligibilitatea solicitantului deoarece acesta este legat de o alta intreprindere, respectiv SC 
Unigrains Trading SRL astfel :-La aceasta firma asociatul unic si administrator este dl. Ichim Theodor-Lucian. Societatea produce si depoziteaza cereale conform 
certificatului constatator emis de ORC. La pagina 44 a SF ului se mentioneaza ca SC Unigrains Trading SRL va fi furnizor de materie prima, respectiv paie necesare in 
procesul de fabricare a peletilor conform specificatiilor de la pag.38, (activitate in amonte) Deci intreprinderea individuala Ichim Theodor-Lucian ce trebuia infiintata conform 
Angajamentului de autorizare (doc.14) care s-a si infiintat in 04.08.2013 conform ORC, este legata de SC Unigrains Trading SRL.Verificarile au fost efectuate in RECOM de 
unde au fost printate Certificatele constatatoare. In procedura acreditata, la pag.30, se mentioneaza:« 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.” Criteriul EG 2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei.In cuprinsul SF ului la cap. 
3.3-Structura constructiva - se mentioneaza ca se vor construi silozuri metalice prefabricate, constand din doua celule de circa 10 m diametru, cu o capacitate de 900 t si o 
celula cu diametrul de circa 5,80 m si o capacitate de 300 t, pe fundatii de beton armat. Se mai prevede constructia unui buncar de receptie si a unui cantar rutier avand 
fundatii din beton armat. In ceea ce priveste fabricarea peletilor se mentioneaza ca se va construi o hala cu suprafata de 37,80 mp, denumita Hala instalatie productie peleti 
si brichete. Verificand si partile desenate ale studiului de fezabilitate se constata ca celulele metalice propuse au diametre de 10, respectiv 5 m si inaltimi de 12-15 m, fiind 
legate la partea superioara prin conducte (tevi) pentru transportul materialelor. Constatam ca celulele de depozitare, buncarul elevator si cantarul rutier sunt constructii 
specifice activitatii de depozitare a cerealelor si nicidecum a peletilor. La pag.69 a SF ului se mentioneaza ca peletii se vor ambala in saci de 15 kg (sau 50 kg), cantitatea 
zilnica produsa fiind de 3,6 tone fata de capacitatea de depozitare totala a silozurilor de 2.100 to. Sacii nu se pot depozita in celule metalice astfel cum sunt acestea descr
in studiul de fezabilitate, dealtfel depozitarea acestora neavand nicio justificare sau logica, sacii fiind gata pentru vanzarea pe piata. Analizand Devizul general si bugetul 
indicativ constatam ca din valoarea totala a proiectului de 369.227 euro suma aferenta productiei de peleti este de 64.250 euro (30.000 hala si 34.250 instalatie fabricare 
peleti). Valoarea silozurilor, instalatiilor aferente, cantarului rutier, panourilor fotovoltaice este de 178.000 euro, diferenta pana la valoarea totala reprezentand platforme, 
imprejmuiri, consultanta si alte cheltuieli nespecifice productiei de peleti care este activitatea propusa prin proiect. Se constata ca de fapt prin proiectul depus se doreste 
constructia de silozuri pentru depozitarea cerealelor, productia de peleti fiind inclusa pentru incadrarea proiectului in masura 312 unde sprijinul financiar este de 85 %. 
Mentionam ca SC Unigrains Trading SRL are un contract de finantare pe masura 123 in curs de derulare, cu titlul „Centru procesare produse agricole (reparatii hale 
existente, amenajari spatii gr. Sanitare, bascula, cabina poarta, drumuri si platforme in Chirnogeni- str. Prelungirea Cerealelor, reparatii hale existente, amenajari spatii 
sociale si gr. Sanitare, drumuri si platforme in Chirnogeni - str. Recoltei” , cu nr. F1230010921400037.Consideram ca nu se justifica economic constructia silozurilor 
metalice, a gropii de receptie si a cantarului rutier care sunt specifice depozitarii cerealelor, activitati eligibile pe masura 123 dar neeligibile pe masura 312.EG 8 - Declaratia 
4.3 exista la dosar dar necompletata cu numele, adresa s.a.Proiectul se declara neeligibil si nu se continuua evaluarea. Nu se pot valida valorile din prognozele de venituri si 
cheltuieli deoarece veniturile au fost supraevaluate iar cheltuielile nu sunt detaliate si justificate corespunzator 1. Nu se indeplineste eligibilitatea solicitantului deoarece 
acesta este legat de o alta intreprindere, respectiv SC Unigrains Trading SRL astfel :-La aceasta firma asociatul unic si administrator este dl. Ichim Theodor-Lucian. 
Societatea produce si depoziteaza cereale conform certificatului constatator emis de ORC. La pagina 44 a SF ului se mentioneaza ca SC Unigrains Trading SRL va fi 
furnizor de materie prima, respectiv paie necesare in procesul de fabricare a peletilor conform specificatiilor de la pag.38, (activitate in amonte) Deci intreprinderea 
individuala Ichim Theodor-Lucian ce trebuia infiintata conform Angajamentului de autorizare (doc.14) care s-a si infiintat in 04.08.2013 conform ORC, este legata de SC 
Unigrains Trading SRL.Verificarile au fost efectuate in RECOM de unde au fost printate Certificatele constatatoare. In procedura acreditata, la pag.30, se mentioneaza:« 
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.” 3. Criteriul EG 2 – Beneficiarul 
trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei- nu se indeplineste, astfel:In cuprinsul SF ului la cap. 3.3-Structura constructiva - se mentioneaza ca se vor construi silozuri 
metalice prefabricate, constand din doua celule de circa 10 m diametru, cu o capacitate de 900 t si o celula cu diametrul de circa 5,80 m si o capacitate de 300 t, pe 
fundatii de beton armat. Se mai prevede constructia unui buncar de receptie si a unui cantar rutier avand fundatii din beton armat. In ceea ce priveste fabricarea peletilor se 
mentioneaza ca se va construi o hala cu suprafata de 37 80 mp denumita Hala instalatie productie peleti si brichete Verificand si partile desenate ale studiului d

634 312 M 01 12 2 14 00042 2012 9 28 CONSTRUIRE LINIE PELETI NECULA IULIANA 
MIHAELA CONSTANTA

Comuna/Oras 
PESTERA Sat 

PESTERA
- - - - - - - - - - 298.870 0 200.000 0 98.870 95.288.974

Pct. 1.1 – exista neconcordante intre cele mentionate in SF si declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderi. Astfel, la pag. 38, 39, 70 se mentioneaza ca se 
vor crea 10 locuri noi de munca iar in declaratie figureaza 8 salariati. EG 1 – solicitantul nu a prezentat document care sa certifice drept real principal (drept de proprietate, 
uz, uzufruct, superficie, servitute) dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare 
judecatoreasca/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investitia.Prin proiect se propune construirea unei hale de productie dotata cu masini si utilaje 
specifice pentru fabricarea peletilor. Solicitantul a depus contract de comodat incheiat cu SC ICE BLINK CONSULTING SRL pentru o suprafata indiviza de 500 mp din 
terenul in suprafata totala de 2.000 mp situat in comuna Pestera Parcela A 826/10/5/9 lot 2/2. Proiectul este neeligibil deoarece intreaga investitie depinde de constructia 
propusa.De asemenea, investitia descrisa in cadrul studiului de fezabilitate vizeaza achizitionarea a 4 tractoare, 4 tocatoare universale de tocat corzile de vie si 2 remorci tip 
vitipomicole care sunt cheltuieli neeligibile conform Ghidului solicitantului pe Masura 312.EG 2 - proiectul este neeligibil, majoritatea cheltuielilor sunt neeligibile (constructia 
halei,cele 4 tractoare, 4 tocatoare universale de tocat corzile de vie si 2 remorci tip vitipomicole) fapt ce duce la neindeplinirea viabilitatii economice. EG 6 - – solicitantul nu 
a prezentat document care sa certifice drept real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, 
de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investitia.Prin proiect 
se propune construirea unei hale de productie dotata cu masini si utilaje specifice pentru fabricarea peletilor. Solicitantul a depus contract de comodat incheiat cu SC ICE 
BLINK CONSULTING SRL pentru o suprafata indiviza de 500 mp din terenul in suprafata totala de 2.000 mp situat in comuna Pestera Parcela A 826/10/5/9 lot 2/2. 
Proiectul este neeligibil deoarece intreaga investitie depinde de constructia propusa.EG 7 – solicitantul nu a prezentat documente care să dovedească capacitatea şi sursele 
de cofinanţare ale proiectului. Documentul atasat la cererea de finantare este o interogare fisa cont si nu extras de cont. EG 2 - proiectul este neeligibil, majoritatea 
cheltuielilor sunt neeligibile (constructia halei,cele 4 tractoare, 4 tocatoare universale de tocat corzile de vie si 2 remorci tip vitipomicole) fapt ce duce la neindeplinirea 
viabilitatii economice. Pct. 3 – Buget indicativ – NU - investitia descrisa in cadrul studiului de fezabilitate vizeaza achizitionarea a 4 tractoare, 4 tocatoare universale de tocat 
corzile de vie si 2 remorci tip vitipomicole care sunt cheltuieli neeligibile conform Ghidului solicitantului pe Masura 312. Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru 
a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsuriiLa OJPDRP Constanta s-au depus 2 proiecte (NECULA IULIANA-MIHAELA si 
RUSEI MONICA VALENTINA) care prezinta elemente comune care ne conduc la concluzia ca au creat conditii artificiale. Prin urmare observam ca:- Au acelasi titlu „ 
Construire linie peleti”;- Sunt situate in comuna Pestera, jud. Constanta;- Au acelasi consultant SC AGROTEC COM IMPORT – EXPORT SRL;- Ambele proiecte au 
prezentat contract de comodat incheiat cu SC ICE BLINK CONSULTING SRL pentru o suprafata indiviza de 500 mp din terenul in suprafata totala de 2.000 mp situat in 
comuna Pestera Parcela A 826/10/5/9 lot 2/2 incheiate in aceeasi zi, 25 septembrie 2012, cu nr. 33, respectiv 34;- investitia descrisa in cadrul studiului de fezabilitate 
vizeaza achizitionarea a 4 tractoare, 4 tocatoare universale de tocat corzile de vie si 2 remorci tip vitipomicole care sunt cheltuieli neeligibile conform Ghidului solicitantului 
pe Masura 312.Avand in vedere cele mentionate anterior consideram ca solicitantii au creat condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor măsurii prin fractionarea investitiei si depunerea unui nr de 2 proiecte pentru a putea beneficia de o valoare a ajutorului public nerambursabil mai 
mare decat plafonul maxim de 200.000 euro. EG 1 – solicitantul nu a prezentat document care sa certifice drept real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, 
servitute) dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca/ contract de 
concesiune pentru terenul pe care se va realiza investitia.Prin proiect se propune construirea unei hale de productie dotata cu masini si utilaje specifice pentru fabricarea 
peletilor. Solicitantul a depus contract de comodat incheiat cu SC ICE BLINK CONSULTING SRL pentru o suprafata indiviza de 500 mp din terenul in suprafata totala de 
2.000 mp situat in comuna Pestera Parcela A 826/10/5/9 lot 2/2. Proiectul este neeligibil deoarece intreaga investitie depinde de constructia propusa.De asemenea, 
investitia descrisa in cadrul studiului de fezabilitate vizeaza achizitionarea a 4 tractoare, 4 tocatoare universale de tocat corzile de vie si 2 remorci tip vitipomicole care sunt 
cheltuieli neeligibile conform Ghidului solicitantului pe Masura 312. EG 2 - proiectul este neeligibil, majoritatea cheltuielilor sunt neeligibile (constructia halei,cele 4 tractoare, 
4 tocatoare universale de tocat corzile de vie si 2 remorci tip vitipomicole) fapt ce duce la neindeplinirea viabilitatii economice.EG 6 - – solicitantul nu a prezentat document 
care sa certifice drept real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat 
de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investitia.Prin proiect se propune 
construirea unei hale de productie dotata cu masini si utilaje specifice pentru fabricarea peletilor. Solicitantul a depus contract de comodat incheiat cu SC ICE BLINK 
CONSULTING SRL pentru o suprafata indiviza de 500 mp din terenul in suprafata totala de 2.000 mp situat in comuna Pestera Parcela A 826/10/5/9 lot 2/2. Proiectul este 
neeligibil deoarece intreaga investitie depinde de constructia propusa EG 7 – solicitantul nu a prezentat documente care să dovedească capacitatea şi sursele de cofinanţ
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635 312 M 01 12 2 14 00033 2012 9 28 CONSTRUIRE LINIE PELETI RUSEI MONICA 
VALENTINA CONSTANTA

Comuna/Oras 
PESTERA Sat 

PESTERA
- - - - - - - - - - 248.000 0 200.000 0 48.000 95.488.974

EG 1 – solicitantul nu a prezentat document care sa certifice drept real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobandit prin: contract de vanzare-
cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va 
realiza investitia.Prin proiect se propune construirea unei hale de productie dotata cu masini si utilaje specifice pentru fabricarea peletilor. Solicitantul a depus contract de 
comodat incheiat cu SC ICE BLINK CONSULTING SRL pentru o suprafata indiviza de 500 mp din terenul in suprafata totala de 2.000 mp situat in comuna Pestera Parcel
A 826/10/5/9 lot 2/2. Proiectul este neeligibil deoarece intreaga investitie depinde de constructia propusa.EG 2 - Investitia descrisa in cadrul studiului de fezabilitate vizeaza 
achizitionarea a 4 tractoare, 4 tocatoare universale de tocat corzile de vie si 2 remorci tip vitipomicole care sunt cheltuieli neeligibile conform Ghidului solicitantului pe 
Masura 312. Proiectul fiind neeligibil conform EG6, cheltuielile neeligibile schimba semnificativ proiectul, prognozele, viabilitatea.EG 6 - – solicitantul nu a prezentat 
document care sa certifice drept real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, 
certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investitia.Prin proiect se propune 
construirea unei hale de productie dotata cu masini si utilaje specifice pentru fabricarea peletilor. Solicitantul a depus contract de comodat incheiat cu SC ICE BLINK 
CONSULTING SRL pentru o suprafata indiviza de 500 mp din terenul in suprafata totala de 2.000 mp situat in comuna Pestera Parcela A 826/10/5/9 lot 2/2. Proiectul este 
neeligibil deoarece intreaga investitie depinde de constructia propusa. Pct. 3 – Buget indicativ – NU - investitia descrisa in cadrul studiului de fezabilitate vizeaza 
achizitionarea a 4 tractoare, 4 tocatoare universale de tocat corzile de vie si 2 remorci tip vitipomicole care sunt cheltuieli neeligibile conform Ghidului solicitantului pe 
Masura 312. Pct. 8 – solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsuriiLa 
OJPDRP Constanta s-au depus 2 proiecte (NECULA IULIANA-MIHAELA si RUSEI MONICA VALENTINA) care prezinta elemente comune care ne conduc la concluzia ca 
au creat conditii artificiale. Prin urmare observam ca:- Au acelasi titlu „ Construire linie peleti”;- Sunt situate in comuna Pestera, jud. Constanta;- Au acelasi consultant SC 
AGROTEC COM IMPORT – EXPORT SRL;- Ambele proiecte au prezentat contract de comodat incheiat cu SC ICE BLINK CONSULTING SRL pentru o suprafata indiviza 
de 500 mp din terenul in suprafata totala de 2.000 mp situat in comuna Pestera Parcela A 826/10/5/9 lot 2/2 incheiate in aceeasi zi, 25 septembrie 2012, cu nr. 33, 
respectiv 34;- investitia descrisa in cadrul studiului de fezabilitate vizeaza achizitionarea a 4 tractoare, 4 tocatoare universale de tocat corzile de vie si 2 remorci tip 
vitipomicole care sunt cheltuieli neeligibile conform Ghidului solicitantului pe Masura 312.Avand in vedere cele mentionate anterior consideram ca solicitantii au creat 
condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii prin fractionarea investitiei si depunerea unui nr de 2 proiecte 
pentru a putea beneficia de o valoare a ajutorului public nerambursabil mai mare decat plafonul maxim de 200.000 euro. EG 1 – solicitantul nu a prezentat document care 
sa certifice drept real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de 
mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investitia.Prin proiect se propune construirea 
unei hale de productie dotata cu masini si utilaje specifice pentru fabricarea peletilor. Solicitantul a depus contract de comodat incheiat cu SC ICE BLINK CONSULTING 
SRL pentru o suprafata indiviza de 500 mp din terenul in suprafata totala de 2.000 mp situat in comuna Pestera Parcela A 826/10/5/9 lot 2/2. Proiectul este neeligibil 
deoarece intreaga investitie depinde de constructia propusa.De asemenea, investitia descrisa in cadrul studiului de fezabilitate vizeaza achizitionarea a 4 tractoare, 4 
tocatoare universale de tocat corzile de vie si 2 remorci tip vitipomicole care sunt cheltuieli neeligibile conform Ghidului solicitantului pe Masura 312. EG 2 - Investitia 
descrisa in cadrul studiului de fezabilitate vizeaza achizitionarea a 4 tractoare, 4 tocatoare universale de tocat corzile de vie si 2 remorci tip vitipomicole care sunt cheltuieli 
neeligibile conform Ghidului solicitantului pe Masura 312. Proiectul fiind neeligibil conform EG6, cheltuielile neeligibile schimba semnificativ proiectul, prognozele, 
viabilitatea.EG 6 - – solicitantul nu a prezentat document care sa certifice drept real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobandit prin: contract 
de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca/ contract de concesiune pentru terenul pe 
care se va realiza investitia.Prin proiect se propune construirea unei hale de productie dotata cu masini si utilaje specifice pentru fabricarea peletilor. Solicitantul a depus 
contract de comodat incheiat cu SC ICE BLINK CONSULTING SRL pentru o suprafata indiviza de 500 mp din terenul in suprafata totala de 2.000 mp situat in comuna 
Pestera Parcela A 826/10/5/9 lot 2/2. Proiectul este neeligibil deoarece intreaga investitie depinde de constructia propusa.Pct. 3 – Buget indicativ – NU - investitia descrisa 
in cadrul studiului de fezabilitate vizeaza achizitionarea a 4 tractoare, 4 tocatoare universale de tocat corzile de vie si 2 remorci tip vitipomicole care sunt cheltuieli neeligibile 
conform Ghidului solicitantului pe Masura 312.Pct. 8 – solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor măsuriiLa OJPDRP Constanta s-au depus 2 proiecte (NECULA IULIANA-MIHAELA si RUSEI MONICA VALENTINA) care prezinta elemente 
comune care ne conduc la concluzia ca au creat conditii artificiale Prin urmare observam ca:- Au acelasi titlu Construire linie peleti”;- Sunt situate in comuna Pestera jud

636 312 C 01 12 2 14 00034 2012 9 28 VAMA VECHE SPA STYLE MUNTEANU 
CRISTINA CONSTANTA

Comuna/Oras 
LIMANU Sat VAMA 

VECHE
- - - - - - - - - - 139.999 39.326 97.999 0 42.000 95.586.973

Micro-intreprinderea isi desfasoara activitatea intr-un spatiu turistic si serviciile se adreseaza locuitorilor din spatiul rural si urban(orasul Mangalia). Terenul inchiriat nu are 
adresa clara(strada si numar). Proiectul este amplasat intr-un spatiu turistic detinut de sotul reprezentatului legal in acelasi loc cu proiectul ,,ALL TIMES EVENTS" 
reprezentat de sora geamana Coches Crina si societatea ,,Crystal Beauty Star SRL" al carei asociat unic este Coches Crina. A creat conditii artificiale pentru 
accesare.Spatiu nu permite amplasarea obiectelor investitiei, dimensiunile obiectelor este mai mare decat dimensinile cladirii.Informatiile suplimentare nu a clarificat 
punctele neclare din memoriul justificativ.Spatiul inchiriat nu are adresa clara.

637 312 M 01 12 2 14 00032 2012 9 28

DEZVOLTAREA ACTIVITATII 
DE COLECTARE DESEURI 

INDUSTRIALE PRIN 
CONSTRUIRE HALA CU 

PLATFORMA BETONATA SI 
ACHIZITIE ECHIPAMENTE 

COLECTARE DESEURI 
INDUSTRIALE PARCELA A 

314/1/1

SC GREEN FIRE 
TEAM SRL CONSTANTA Comuna/Oras 

LUMINA Sat LUMINA - - - - - - - - - - 406.869 0 200.000 0 206.869 95.786.973

Criteriile de eligibilitate EG 1, EG2 si EG 6 nu sunt indeplinite deoarece: In cadrul studiului de fezabilitate sunt neconcordante in ceea ce priveste desfasurarea activitatii at
ca procesare a materiei prime cat si ca flux tehnologic. Activitatea vizata de proiect urmeaza a fi desfasurata si cu ajutorul echipamentelor inchiriate asa cum se descrie la 
pagina 30: “cantarul este dat in folosinta de catre SC ECO FIRE SISTEMS SRL ”. In plus documentul prezentat ca si drept de folosinta a imobilului nu confera solicitantului 
drept real principal fiind un contract de inchiriere, care la randul lui are necorelari privind obiectul contractului respectiv: Obiectul contractului –“suprafata de teren 2915 mp”, 
folosinta imobilului , art.9 ” in situatia in care chiriasul schimba destinatia cladirii…”Totodata mentionam ca imobilul este ipotecat in favoarea BRD care ar fi trebuit sa isi dea 
acordul pentru acest contract.Contractul de inchiriere nu prevede acordul proprietarului de racordare a viitoarei investitii la utilitatile existente pe teren si nici nu este inscris 
in cartea funciara. Desi este prevazuta valoare pentru alimentare cu gaz, nu se precizeaza modalitatea prin care se face aceasta racordare. Pentru consultant si proiectare 
nu este depusa oferta desi este prevazuta suma de 25198 euro in bugetul indicativ. EG2- Intreaga valoare a investitiei este considerata neeligibila, intrucat devizele pe 
obiect nu sunt corelate cu bugetul indicativ si prin urmare nu se poate stabili valoarea investitiei. In acest caz nu se pot verifica indicatorii economici. Bugetul indicativ nu 
este corelat cu devizele pe obiect prin urmare nu se poate stabilivaloarea eligibila a investitiei. La verificarea in baza de date s-au gasit mai multe proiecte cu acelasi 
amplasament printre care si SC Green Land Solutions SRL ce are aceiasi localizare pe acelasi teren si anume sola A314/1/1. Solicitantul SC Green Land Solutions SRL a
si acelasi sediu social ci solicitantul SC Green Fire Team SRL.Obiectul de activitate al ambilor solicitanti este deasemenea acelasi si anume codul CAEN 3832 Recuperar
materialelor reciclabile sortate. In urma verificarilor obiectivele propuse de catre SC Green Land Fire Team SRL nu se pot realiza deoarece nu asigura utilitatile necesare 
functionarii obiectivului, racordarea la utilitati facandu se de la cladirile si retelele existente in incinta. Mai mult investitiile propuse pot functiona ca un tot unitar, nici unul 
dintre solicitanti nu demonstreaza ca investitia propusa poate functiona independent. Desi SC Green Land Solutions SRL s-a retras in data de 24.05.2013, analiza 
proiectului depus de SC Green Fire Solutions SRL s-a facut in baza informatiilor existente la depunerea cererii de finantare.

638 312 C 01 12 2 14 00038 2012 9 28 ALL TIME EVENTS COCHES CRINA CONSTANTA
Comuna/Oras 

LIMANU Sat VAMA 
VECHE

- - - - - - - - - - 252.744 26.350 176.920 0 75.824 95.963.893

-Conform Ghidului Solicitantului,pct.2.4”Tipuri de investitii si Cheltuieli Neeligibile,beneficiarul se incadreaza la ”Activitati de turism si recreationale legate de activitatea 
turistica” Conform Ghidului Solicitantului,pct.2.4”Tipuri de investitii si Cheltuieli Neeligibile,beneficiarul se incadreaza la ”Activitati de turism si recreationale legate de 
activitatea turistica”.Veniturile,conform raspunsului din informatiile solicitate,sunt din Statiune Vama Veche de 63.41%,iar localitatile limitrofe de 36.59%.Statiunea Vama 
Veche avand activitate sezoniera rezulta ca solicitantul se adreseaza prin activitatea desfasurata turistilor,de aici si decizia de ”Activitati de turism si recreationale legate de 
activitatea turistica”. Conform Ghidului Solicitantului,pct.2.4”Tipuri de investitii si Cheltuieli Neeligibile,beneficiarul se incadreaza la ”Activitati de turism si recreationale 
legate de activitatea turistica”.Veniturile,conform raspunsului din informatiile solicitate,sunt din Statiune Vama Veche de 63.41%,iar localitatile limitrofe de 36.59%.Statiunea 
Vama Veche avand activitate sezoniera rezulta ca solicitantul se adreseaza prin activitatea desfasurata turistilor,de aici si decizia de ”Activitati de turism si recreationale 
legate de activitatea turistica”. Conform Ghidului Solicitantului,pct.2.4”Tipuri de investitii si Cheltuieli Neeligibile,beneficiarul se incadreaza la ”Activitati de turism si 
recreationale legate de activitatea turistica”.Veniturile,conform raspunsului din informatiile solicitate,sunt din Statiune Vama Veche de 63.41%,iar localitatile limitrofe de 
36.59%.Statiunea Vama Veche avand activitate sezoniera rezulta ca solicitantul se adreseaza prin activitatea desfasurata turistilor,de aici si decizia de ”Activitati de turism
recreationale legate de activitatea turistica”. In conformitate cu Procedura 18 privind creare de conditii artificiale proiectul este neeligibil.Urmatoarele motive au stat la baza 
acestei decizii:-Coches Crina are contract de inchiriere cu SC TANDER MAXX SRL unde administrator este Munteanu Teodor,cumnat cu Coches Crina.-Spatiul inchiriat de 
la SC TANDER MAXX SRL este in incinta obiectivului de turism CLUB D”OR(hotel si restaurant+cabane turistice+ piscina)dezvoltat de aceasta societate.-In cadrul aceeasi 
locati,CLUB D”OR,Munteanu Cristina(sora geamana cu Coches Crina si sotia lui Munteanu Teodor) are depus in cadrul aceeasi sesiuni de 312 proiect pentru infiintarea 
unui SPA,VAMA VECHE SPA CENTER.-Conform Ghidului Solicitantului,pct.2.4”Tipuri de investitii si Cheltuieli Neeligibile,beneficiarul se incadreaza la ”Activitati de turism 
si recreationale legate de activitatea turistica”-Veniturile,conform raspunsului din informatiile solicitate,sunt din Statiunea Vama Veche de 63.41%,iar localitatile limitrofe de 
36.59%.Statiunea Vama Veche avand activitate sezoniera rezulta ca solicitantul se adreseaza prin activitatea desfasurata turistilor,de aici si decizia de neeligibilitate confo
Ghidului Solicitantului”Activitati de turism si recreationale legate de activitatea turistica”. In conformitate cu Procedura 18 privind creare de conditii artificiale proiectul este 
neeligibil.Urmatoarele motive au stat la baza acestei decizii:-Coches Crina are contract de inchiriere cu SC TANDER MAXX SRL unde administrator este Munteanu 
Teodor,cumnat cu Coches Crina.-Spatiul inchiriat de la SC TANDER MAXX SRL este in incinta obiectivului de turism CLUB D”OR(hotel si restaurant+cabane turistice+ 
piscina)dezvoltat de aceasta societate.-In cadrul aceeasi locati,CLUB D”OR,Munteanu Cristina(sora geamana cu Coches Crina si sotia lui Munteanu Teodor) are depus in 
cadrul aceeasi sesiuni de 312 proiect pentru infiintarea unui SPA,VAMA VECHE SPA CENTER.-Conform Ghidului Solicitantului,pct.2.4”Tipuri de investitii si Cheltuieli 
Neeligibile,beneficiarul se incadreaza la ”Activitati de turism si recreationale legate de activitatea turistica”-Veniturile,conform raspunsului din informatiile solicitate,sunt din 
Statiune Vama Veche de 63.41%,iar localitatile limitrofe de 36.59%.Statiunea Vama Veche avand activitate sezoniera rezulta ca solicitantul se adreseaza prin activitatea 
desfasurata turistilor,de aici si decizia de neeligibilitate conform Ghidului Solicitantului”Activitati de turism si recreationale legate de activitatea turistica”.-Coches Crina este 
administrator si asociat unic la SC BEAUTY STAR SRL-D cu sediul in Sat Vama Veche,Comuna Limanu,Strada Ion Creanga,Nr.15,Corp 5,Camera 3,Judetul 
Constanta,conform Contractului de Comodat Nr.FN din data de 11.04.2012 emis de SC TANDER MAXX SRL,pe durata nelimitata.Conform Certificatului Constatator,extras 
din RECOM pentru verificarea conditiilor artificial create,Codul CAEN este 9602-Coafura si alte activitati de infrumutetare.Sora geamana a lui Coches Crina,Munteanu 
Cristina are COD CAEN 9604 la proiectul depus la OJPDRP CONSTANTA.CODUL CAEN 9604-SERVICII DE INTRETINERE CORPORALA-este o continuare a activitatii 
9602-coafura si alte activitati de infrumutetare-avand si sediul in aceasi locatie,SC TANDER MAXX SRL.
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639 312 M 01 12 2 14 00058 2012 9 28

DEZVOLTAREA SERVICIILOR 
SANITAR-VETERINARE IN 

COMUNA CUMPANA, 
JUD.CONSTANTA PRIN 

INFIINTAREA DE CLINICA 
VETERINARA PENTRU 

INGRIJIREA SI CONTROLUL 
SANATATII ANIMALELOR SI 
PASARILOR DE FERMA SI 

COMPANIE

SC GREEN VET 
SRL CONSTANTA

Comuna/Oras 
CUMPANA Sat 

CUMPANA
- - - - - - - - - - 125.000 0 87.500 0 37.500 96.051.393

- Punctul 1.2 – nu este indeplinit deoarece in declaratia F nu a fost bifat punctul 7 din declaratia pe propria raspundere F „declar ca asociatii solicitantului nu au in derulare 
alte proiecte finantate prin FEADR in cadrul aceleiasi submasuri. EG-1 – se considera neindeplinit din urmatoarele motive:Sediul social nu este localizat in spatiul rural, in 
conformitate cu certificatul de inregistrare si certificatul constatator de la ORC, doc.10 si 10.1 anexate la cererea de finantare. Nu se respecta conditia minima obligatorie 
prevazuta in Ghidului solicitantului pe masura 312, varianta 06 din iulie 2012 „Micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up - vezi definiţie 
dicţionar) trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social, cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în 
mediul rural)”. In actul constitutiv de la pag.78 de la CF , se arata sediul societatii in municipiul Constanta, Str.Andrei Muresanu, nr.28, Corp C2, judet Constanta, 
nerespectandu-se conditia minima ca sediul social sa fie localizat in spatiul rural. Ca urmare, proiectul este neeligibil.EG- 2 – prin proiectul propus de catre SC GREEN 
VET SRL se propune constructia unei clinici veterinare pentru ingrijirea si controlul sanatatii animalelor si pasarilor de ferma si companie. Veniturile din Anexa B1 nu sunt 
fundamentate in functie de numarul de animale de companie din comuna Cumpana si comunele limitrofe, numarul de ferme de animale din zona respectiva, ce fel de 
servicii sunt incadrate ca venituri in functie de activitatile prevazute in codul CAEN, fiind previzionate 4.050 de consultatii/an cu tratamente si 2.500 animale/an pentru 
ingrijire animale in perioada cand stapanii lor pleaca in concediu de odihna si 2.700 de animale/an pentru tuns si aranjat animale. Pentru cele 2.700 de animale previzionate 
pentru tuns, spalat, pieptanat, curatat nu se precizeaza ce fel de animale este vorba, in codul CAEN 7500 – activitati veterinare este exclusa activitatea pentru tunsul oilor si 
activitatile legate de inseminarea artificiala, deci este vorba numai de animale de companie adica caini si pisici. Nu a fost fundament numarul de animale de companie din 
comuna Cumpana si comunele apropiate. Nefiind date explicatii clare asupra veniturilor previzionate prin implementarea proiectului , nu se poate valida incadrarea 
indicatorilor in limitele stabilite din anexa B si ca urmare se considera neindeplinit criteriul de elibilitate EG-2 – beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei. 
Matricea nu a fost completata deoarece veniturile nu au fost fundamentate si explicate corespunzator. Bugetul investitiei – nu este identificat in bugetul investitiei valoarea 
TVA aferenta proiectului, nefiind trecuta nici la cheltuiala eligibila si nici la cheltuiala neeligibila. Foarte important este faptul ca prin buget se propune constructia unei clinici 
veterinare pentru ingrijirea si controlul sanatatii animalelor si pasarilor de ferma si companie, fiind prevazute cheltuieli pe cap.4.1 pentru constructia acestei clinici, iar la 
cap.4.2 si 4.3 pentru montarea si achizitionarea unei centrale termice, dar nu sunt prevazute dotarile necesare pentru dotarea acesteia:mobilier necesar pentru birou 
conducere, birou angajati, carantina pentru caini, sala asteptare si receptie, sala tratamente caini, vestiar angajati, frizerie pentru caini, depozit medicamente, internari 
pentru caini. Nefiind prevazute aceste dotari, investitia nu poate functiona. Nu s-au prevazut dotari pentru clinica veterinara, fara acestea clinica nu poate functiona.Nu s-a 
prezentat declaratia proiectantului privind sursa de preturi pentru lucrari.Nu s-a prezentat oferta pentru centrala termica combustibil lemnos. Nu s-a completat planul 
fionanciar, proiectul fiind neeligibil.

640 312 M 01 12 2 14 00047 2012 9 28

„ACHIZITIONAREA UNEI 
INSTALATII MOBILE DE 

PRODUCERE A PELETILOR 
DIN MATERIAL LEMNOS„ 

NICU ŞTEFAN CONSTANTA
Comuna/Oras 

COGEALAC Sat 
COGEALAC

- - - - - - - - - - 235.364 0 200.000 0 35.364 96.251.393

In conditiile in care la solicitarea de informatii suplimentare OJPDRP s-au prezentat oferte netraduse, neconforme (nesemnate) iar pentru consultanta de 11.000 euro nu s-a 
prezentat deviz, DSC SES apreciaza ca nu este cazul resolicitarii de oferte conforme. Criteriul EG2 referitor la demonstrarea viabilitatii investitiei este neindeplinit in urma 
verificarii datelor nesustenabile privind investitia propusa prin doc. 1/ MJ.Ipotezele care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare nu sunt detaliate astfel incat datele 
utilizate in calculul indicatorilor financiari nu pot fi verificate. Instalatia mobila de fabricare peleti se va amplasa intr-un container asezat pe o platforma mobila tractata, 
instalatie care va produce peleti, fie la locul unde exista materie prima sau la locul amplasamentului clientului. Solicitantul nu a prezentat un spatiu unde depoziteaza 
materia prima si produsul finit peletii, contractul de inchiriere prezentat fiind pentru un teren fara constructii. In cadrul CF este mentionat furnizorul fabricii mobile fara a fi 
prezentati furnizorii de materii prime ( biomasa, aditivi, apa, uleiuri vegetale etc.) iar la informatii suplimentare este prezentat un singur furnizor de rumegus SC SALTRAND 
SERVICES SRL nefiind fundamentata posibilitatea realizarii vanzarilor de peleti prognozata la 160 to /luna. Nu se face o prezentare privind piata de aprovizionare, 
concurenta, strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea peletilor. Nu sunt fundamentate cele 2 locuri de munca in relatie cu posibilitatea deservirii instalatiei si 
realizarea fluxului tehnologic.Platforma ( remorca) auto este tractata prezentand un contract de locatiune pentru cap tractor asfel incat investitia propusa depinde de terti, iar 
cheltuiala cu inchirierea nu este prezentata in prognoza .Nu se poate aprecia comparabilitatea ofertelor din punct de vedere al specificatiilor tehnice si daca au ofertat 
aceleasi elemente componente ofertele nefiind traduse.. Containerul si platforma mobila nu sunt diferentiate ca pret astfel incat fiind cheltuieli neeligibile ( un container pus 
pe o platforma mobila poate avea multiple functiuni) nu pot fi scazute din valoarea investitiei propuse. Din acest motiv nu este indeplinit pct3.1 si nu se poate intocmi buget, 
plan financiar.Neindeplinirea viabilitatii economico financiare si in conditiile in care la solicitarea de informatii suplimentare OJPDRP s-au prezentat oferte netraduse, 
neconforme (nesemnate) iar pentru consultanta de 11.000 euro nu s-a prezentat deviz( nu s-a fundamentat pretul nr.ore x nr de experti, nu s-a prezentat oferta) DSC SES 
apreciaza ca nu este cazul resolicitarii de oferte conforme, proiectul neindeplinind pct.3.3.De asemenea mentionam ca in Prognoze in anul 1, luna 1 de implementare este 
inregistrat la incasari intregul ajutor nerambursabil FEADR de 200.000 de euro ( 897.700 lei) si in luna a 2 a este inregistrata achizitia ceea ce dovedeste neintelegerea 
etapelor acestui program FEADR . Proiectul este neeligibil prin neindeplinirea criteriului EG2, pct.3.1 si 3.3 .

641 312 M 01 12 2 14 00043 2012 9 28

INFIINTARE UNITATE DE 
PRODUCTIE COMPONENTE 

PENTRU MINITURBINE 
EOLIENE LA WIND BENEFIT 

S.R.L.

S.C. WIND 
BENEFIT S.R.L. CONSTANTA

Comuna/Oras 
SEIMENI Sat 

SEIMENI
- - - - - - - - - - 186.641 0 158.645 0 27.996 96.410.038

S-a bifat NU la EG1 deoarece beneficiarul nu asigura utilitatile necesare bunei functionarii a investitiei. In cererea de finantare se specifica la pag.51 ca vor fi achizitionate 
(12 buc x 250 W) panouri fotovoltaice si o turbina eoliana de 10 KW acestea doua produc 13 KW de energie electrica pe zi. La pag. 52 beneficiarul precizeaza faptul ca cei 
13 KW de energie electrica produsa de panourile fotovoltaice si de eoliana vor asigura 80% din necesarul de enerigie electrica. Tot in cererea de finantare beneficiarul ne 
prezinta la pag. 96 consumul de enerigie electrica pentru fiecare utilaj in parte si utilitati, totalul precizat de catre acesta este de 33,88 KW/zi. Avand in verere faptul cei 13 
KW pe care ii produce acesta nu reprezinta 80% din totalul necesar (33,88 KW) pentru functionarea normala a unitatii s-au cerut informatii suplimentare prin care s-au cer
s-a se prezinte un Aviz de principiu pentru alimentarea cu enerigie electrica de la furnizorul din zona pentru diferenta de enerigie electica necesara. S-au adus la cunostinata 
beneficiarului faptul ca cheltuiala de racordare din punctul de racord si pana la limita proprietatii va fi trecuta pe coloana neeligibil. Tot in cererea de finatare beneficiarul a 
introdus in Anexa B2 si B8 cheltuieli cu enrigia electica. In urma raspunsului (21036/03.10.2013)la cererea de informatii suplimentare beneciciarul precizeaza la pag. 2 
faptul ca asigurarea enerigiei electrice se va realiza in totalitate prin panourile fotovoltaice (12buc) si o turbina eoliana, si nu este necesara racordarea la reteaua de enerigie 
electrica. Analizand raspunsurile la informatii s-a ajuns la concluzia ca beneficiarul produce doar 13KW din totalul necesar de 33,88 KW si nu poate sa asigure restul de 
20,88 KW necesari functionarii investitiei. Prin urmare proiectul este declarat NEELIGIBIL. Totodata, in Certificatul de Urbanism nr 11 din 02.08.2012 prezentat la Cererea 
de finantare este mentionata necesitatea prezentarii avizelor si acordurilor privind alimentarea cu energie electrica in vederea obtinerii Autorizatiei de construire.

642 312 M 01 12 7 15 00031 2012 9 27 BIROU TRADUCERI IN COM. 
CERNAT, JUD. COVASNA 

BOAMFĂ 
ANDREEA-IULIA 
ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ

COVASNA
Comuna/Oras 
CERNAT Sat 

CERNAT
- - - - - - - - - - 7.120 0 4.984 0 2.136 96.415.022

EG.1 – prin fisa E3.4/I s-a solicitat prezentarea unei declaratii din partea reprezentantului legal ca se vor respecta prevederile art.8, alin.(2) din HG.224/2008, cu privire la 
respectarea in timp a locatiei proiectului - nu s-a raspuns la solicitarea de informatii suplimentareEG.2 – in cererea de finantare nu s-au prezentat prezumtiile economice 
care au stat la baza elaborarii planului de afaceri – s-au solicitat clarificari - nu s-a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare - in baza datelor numerice prezentate in 
planul de afaceri calculele de verificare atesta viabilitatea investitieiEG.3 – bifa s-a aplicat conform precizarilor din manualul de procedura si reprezinta respectarea 
criteriuluiEG.6 – exista o necorelare in documentele 3.1, 3.2 si 11.1 cu privire la durata dreptului de folosinta asupra imobilului – nu s-a raspuns la solicitarea de clarificari 
Nu toate investitiile propuse sunt eligibile; prin fisa E3.4 s-a solicitat trecerea cheltuielilor aferente realizarii unui site de internet destinat promovarii activitatilor prin 
publicitate directa, in coloana cheltuielilor neeligibile – nu s-a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare; conform metodologiei s-a modificat bugetul proiectului, prin 
micsorarea valorii cheltuielilor eligibile cu valoarea identificata ca fiind neeligibila pct.5.4 - ca urmare a reducerii valorii eligibile a proiectului s-a recalculat valoarea avansului, 
aplicand procentul de 48,15% la valoarea ajutorului public nerambursabil din bugetul modificat, conform propunerii din bugetul initial Solicitarea de informatii suplimentare 
(formularul E3.4/I) a fost transmis prin e-mail in data de 21.01.2013. In data de 28.01.2013 a expirat perioada de 5 zile lucratoare alocate transmiterii raspunsului.Cererea 
de finantare se declara neeligibila, conform mentiunilor din formularul E3.4 partea I, intrucat nu s-a raspuns la solicitarea de clarificari si informatii suplimentare in termenul 
de 5 zile lucratoare.Nu se prezinta angajamentul solicitantei de eliberare a incaperii propuse pentru realizarea proiectului de catre locatarul actual, si nici ca se vor respecta 
prevederile art.8, alin.(2) din HG.224/2008, cu privire la respectarea in timp a locatiei proiectului. Nu s-au prezentat prezumtiile economice care au stat la baza elaborarii 
planului de afaceri; nu s-a clarificat diferenta de inscriere a termenului de comodat din doc.3.1, doc.3.2 si doc.11.1.Nu toate investitiile propuse sunt eligibile; nu s-a dat cu
solicitarii de trecere a cheltuielilor aferente realizarii unui site de internet destinat promovarii activitatilor prin publicitate directa, in coloana cheltuielilor neeligibile.

643 312 C 01 12 7 15 00032 2012 9 27
FABRICA DE PELETI IN 
COMUNA DOBARLAU, 
JUDETUL COVASNA

S.C. GUR 
MIRCOR S.R.L. COVASNA

Comuna/Oras 
DOBARLAU Sat 

VALEA 
DOBARLAULUI

- - - - - - - - - - 235.291 2.341 199.997 0 35.294 96.615.019

Nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG 2 Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei, din urmatoarele motive:- Devizele investitiei au fost intocmite la un 
curs gresit, cursul correct la data de 06/06/2013 este 1 euro = 4,4631 lei.- Nu sunt prezentate oferte de informare sau extras baza date APDRP pentru justificarea sumelor 
obiectelor tehnologice/ sau de servicii cuprinse in buget.- Nu s-a respectat continutul cadru al studiului de fezabilitate.- din studiu lipseste cap. 3.2.2 Pentru reţele: lungimi, 
lăţimi, diametre, materiale, condiţii de pozare etc.- desi in certificatul de urbanism se face mentiunea: colectarea apelor uzate se va face in bazin vidanjabil impermeabilizat, 
acest obiect nu este prins in buget- cap. 3.6 Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza acestora - lipseste detaliul privind canalizarea.Lipseste cap. II. PARTI DESENATE dupa 
cum urmeaza:II. Părţile desenate- Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)- Plan general (1:5.000-1:500)- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de 
apa si receptori ape uzate (1:1.000-1:500)- Planuri de arhitectură - planurile nivelurilor, secţiuni pentru principalele obiecte de construcţii- Planul de amplasare a utilajelor pe 
fluxul tehnologic La acest obiect solicitantul a atasat un plan topografic si niste poze fara cote sau legenda cu dimensiuni calculate. Nu se indeplineste criteriul de eligibilitate 
EG 2 Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei, din urmatoarele motive:- Devizele investitiei au fost intocmite la un curs gresit, cursul correct la data de 
06/06/2013 este 1 euro = 4,4631 lei.- Nu sunt prezentate oferte de informare sau extras baza date APDRP pentru justificarea sumelor obiectelor tehnologice/ sau de servicii 
cuprinse in buget.- Nu s-a respectat continutul cadru al studiului de fezabilitate.- din studiu lipseste cap. 3.2.2 Pentru reţele: lungimi, lăţimi, diametre, materiale, condiţii de 
pozare etc.- desi in certificatul de urbanism se face mentiunea: colectarea apelor uzate se va face in bazin vidanjabil impermeabilizat, acest obiect nu este prins in buget- 
cap. 3.6 Situaţia existentă a utilităţilor şi analiza acestora - lipseste detaliul privind canalizarea.Lipseste cap. II. PARTI DESENATE dupa cum urmeaza:II. Părţile desenate- 
Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)- Plan general (1:5.000-1:500)- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:1.000-
1:500)- Planuri de arhitectură - planurile nivelurilor, secţiuni pentru principalele obiecte de construcţii- Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic La acest obiect 
solicitantul a atasat un plan topografic si niste poze fara cote sau legenda cu dimensiuni calculate. Nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG 2 Beneficiarul trebuie sa 
demonstreze viabilitatea investitiei, din urmatoarele motive:- Devizele investitiei au fost intocmite la un curs gresit, cursul correct la data de 06/06/2013 este 1 euro = 4,4631 
lei.- Nu sunt prezentate oferte de informare sau extras baza date APDRP pentru justificarea sumelor obiectelor tehnologice/ sau de servicii cuprinse in buget.- Nu s-a 
respectat continutul cadru al studiului de fezabilitate.- din studiu lipseste cap. 3.2.2 Pentru reţele: lungimi, lăţimi, diametre, materiale, condiţii de pozare etc.- desi in 
certificatul de urbanism se face mentiunea: colectarea apelor uzate se va face in bazin vidanjabil impermeabilizat, acest obiect nu este prins in buget- cap. 3.6 Situaţia 
existentă a utilităţilor şi analiza acestora - lipseste detaliul privind canalizarea.Lipseste cap. II. PARTI DESENATE dupa cum urmeaza:II. Părţile desenate- Plan de 
amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)- Plan general (1:5.000-1:500)- Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:1.000-1:500)- 
Planuri de arhitectură - planurile nivelurilor, secţiuni pentru principalele obiecte de construcţii- Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic La acest obiect solicitan
a atasat un plan topografic si niste poze fara cote sau legenda cu dimensiuni calculate.
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644 312 C 01 12 7 15 00045 2012 9 28
CONSTRUIRE UNITATE DE 

PRODUCTIE AMBALAJE DIN 
PLASTIC

S.C. EDELIN 
PLAST S.R.L. COVASNA

Comuna/Oras 
HAGHIG Sat 

HAGHIG
- - - - - - - - - - 235.149 5.571 199.876 0 35.273 96.814.895

Solicitantii SC EDELIN PLAST SRL si SC EPALEK SRL au acelasi sediu social,au acelasi amplasament si au acelasi consultant.Din analiza cererilor de finantare si a 
documentelor atasate cererilor de finantare s-a observat urmatoarele:- terenurile pe care se doreste a se amplasa cele doua proiecte provine de la Imreh Eniko-Julia care 
este asociat unic in societatea SC EPALEK SRL.Imreh Eniko-Julia nascuta Jozsa a constituit contracte de superficie cu cele doua societati,respectiv contractul de 
superficie nr 2524/31.08.2012 cu societatea SC EDELIN PLAST SRL pentru terenul inscris CF nr.24045 a localitatii Haghig in suprafata de 2127 mp si contractul de 
superficie nr.2523/31.08.2012 cu societatea SC Epalek pentru terenul inscris in CF nr.24046 in suprafata de 1892mp.Prin urmare se poate concluziona faptul ca cele doua 
terenuri provin de la aceeasi persoana care a fractionat terenul cu scopul de a beneficia de doua proiecte in derulare pe aceeasi masura in aceeasi sesiune.-societatile sunt 
infiintate in aceeasi zi au acelasi sediu social si au ca asociati unici pe doamnele Jozsa Iuliana la SC EDELIN PLAST SRL si Imreh Eniko-Julia la SC EPALEK SRL care 
sunt mama si fiica.-responsabilii legali ai proiectelor sunt administratorii societatilor in persoana doamnei Imreh Eniko-Julia si sotul sau Imreh Etele.-din raportul vizitei pe 
teren se poate concluziona faptul ca accesul la investitia realizata de SC EPALEK se face pe terenul detinut in superficie de SC EDELIN PLAST,deci cele doua investitii nu 
sunt independente.Toate documentele atasate cererilor de finantare respective certificate de urbanism,avizele de la ANPM,DSVSA,DSP sunt eliberate in aceeasi zi cu 
numere consecutiveIn Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 
privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în 
ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în 
cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar". In concluzie consideram ca solicitantii SC EDELIN PLAST SRL si SC EPALEK SRL au 
participat la creearea de conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin) necuvenit.Cele doua societati au fost create concomitent pentru a putea depasi intensitatea 
sprijinului financiar pe Masura 312 Proiectul nu este eligibil deoarece solictantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor măsurii respectiv solictantul urmarea sa beneficieze de doua proiecte in derulare pe aceeasi masura in aceeasi sesiune.
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CONSTRUIRE UNITATE 
PRODUCTIE PELETI DIN 

BIOMASA

S.C. EPALEK 
S.R.L. COVASNA

Comuna/Oras 
HAGHIG Sat 

HAGHIG
- - - - - - - - - - 233.749 5.571 198.686 0 35.063 97.013.581

S-au cerut informatii suplimentare-Tabelul din cap 3.8 -Tabel centralizator cu valoarea achizitiilor Solicitantii SC EDELIN PLAST SRL si SC EPALEK SRL au acelasi sediu 
social,au acelasi amplasament si au acelasi consultant.Din analiza cererilor de finantare si a documentelor atasate cererilor de finantare s-a observat urmatoarele:- terenurile 
pe care se doreste a se amplasa cele doua proiecte provine de la Imreh Eniko-Julia care este asociat unic in societatea SC EPALEK SRL.Imreh Eniko-Julia nascuta Jozsa 
a constituit contracte de superficie cu cele doua societati,respectiv contractul de superficie nr 2524/31.08.2012 cu societatea SC EDELIN PLAST SRL pentru terenul inscr
CF nr.24045 a localitatii Haghig in suprafata de 2127 mp si contractul de superficie nr.2523/31.08.2012 cu societatea SC Epalek pentru terenul inscris in CF nr.24046 in 
suprafata de 1892mp.Prin urmare se poate concluziona faptul ca cele doua terenuri provin de la aceeasi persoana care a fractionat terenul cu scopul de a beneficia de doua 
proiecte in derulare pe aceeasi masura in aceeasi sesiune.-societatile sunt infiintate in aceeasi zi au acelasi sediu social si au ca asociati unici pe doamnele Jozsa Iuliana la 
SC EDELIN PLAST SRL si Imreh Eniko-Julia la SC EPALEK SRL care sunt mama si fiica.-responsabilii legali ai proiectelor sunt administratorii societatilor in persoana 
doamnei Imreh Eniko-Julia si sotul sau Imreh Etele.-din raportul vizitei pe teren se poate concluziona faptul ca accesul la investitia realizata de SC EPALEK se face pe 
terenul detinut in superficie de SC EDELIN PLAST,deci cele doua investitii nu sunt independente.Toate documentele atasate cererilor de finantare respective certificate de 
urbanism,avizele de la ANPM,DSVSA,DSP sunt eliberate in aceeasi zi cu numere consecutiveIn Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În 
conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în 
ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili 
beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului 
financiar". In concluzie consideram ca solicitantii SC EDELIN PLAST SRL si SC EPALEK SRL au participat la creearea de conditii artificiale pentru a beneficia de plati 
(sprijin) necuvenit.Cele doua societati au fost create concomitent pentru a putea depasi intensitatea sprijinului financiar pe Masura 312
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ACHIZITIE UTILAJ 
PROCESARE LEMN DE FOC, 

SAT CATALINA, COM. 
CATALINA, JUD. COVASNA

BAKK DORA COVASNA
Comuna/Oras 
CATALINA Sat 

CATALINA
- - - - - - - - - - 174.000 0 147.900 0 26.100 97.161.481

S-a cerut prin Informatiile Suplimentare recalcularea valorilor din buget si devize conform cursului Euro corect,clarificarea notiunii de deseu forestier,modul de prelucrare a 
acestora,produsele obtinute,furnizorii de deseuri,argumentarea folosirii resurselor regenerabile,definirea furnizorilor de materie prima,descrierea activitatii desfasurata de c
angajati,precizarea sursei de putere necesara actionarii utilajului,clarificarea situatiei terenului,descrierea utilitatilor existente pe imobil, descrierea fluxului tehnologic,si 
prezentarea capacitatilor de productie in functie de capacitatea nominala a utilajului. Activitatea declarata a se realiza prin proiect nu se incadreaza in codul CAEN 1629 
.Activitatea si produsele rezultate in urma acestei activitati fac parte din clasa CAEN 0220(Exploatare forestiera,produse din subclasa elementara 0220.14-lemne de 
foc.Conform definitiei CAEN Rev 2 ,in diviziunea 02-silvicultura si exploatare forestiera "Pe linga productia de lemn, activitatile forestiere realizeaza si produse care, ulterior, 
sunt supuse unei prelucrari minimale, cum sunt lemnele de foc, carbunele de lemn, aschiile de lemn si bustenii folositi in forma neprelucrata". S-a cerut prin Informatiile 
Suplimentare recalcularea valorilor din buget si devize conform cursului Euro corect,clarificarea notiunii de deseu forestier,modul de prelucrare a acestora,produsele 
obtinute,furnizorii de deseuri,argumentarea folosirii resurselor regenerabile,definirea furnizorilor de materie prima,descrierea activitatii desfasurata de cei 6 angajati,preciza
sursei de putere necesara actionarii utilajului,clarificarea situatiei terenului,descrierea utilitatilor existente pe imobil, descrierea fluxului tehnologic,si prezentarea capacitatilor 
de productie in functie de capacitatea nominala a utilajuluiNu s-au prezentat documente care sa clarifice dimensiunea si amplasamentul terenului din contractul de comodat 
Activitatea declarata a se realiza prin proiect nu se incadreaza in codul CAEN 1629 .Activitatea si produsele rezultate in urma acestei activitati fac parte din clasa CAEN 
0220(Exploatare forestiera,produse din subclasa elementara 0220.14-lemne de foc.Conform definitiei CAEN Rev 2 ,in diviziunea 02-silvicultura si exploatare forestiera "Pe 
linga productia de lemn, activitatile forestiere realizeaza si produse care, ulterior, sunt supuse unei prelucrari minimale, cum sunt lemnele de foc, carbunele de lemn, 
aschiile de lemn si bustenii folositi in forma neprelucrata". Nu s-au prezentat documente care sa clarifice dimensiunea si amplasamentul terenului din contractul de 
comodat.Proiectul nu indeplineste conditiile de eligibilitate care se verifica pe teren: neconcordanta intre suprafata declarata si cea masurata a terenului, nu se prezinta 
acord Electrica SA pentru racordare la reteaua electrica, terenul nu are utilitati (apa, canalizare). Pe imobilul pe care se propune investitia se desfasoara o activitate similara 
cu cea propusa in proiect(exista o masina asemanatoare, materie prima -busteni- si produse finite-lemne de foc-)
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”ACHIZITIONARE 
ECHIPAMENTE 

TEHNOLOGICE LA S.C. ATI 
PACK S.R.L”

S.C. ATI PACK 
S.R.L COVASNA Comuna/Oras OZUN 

Sat OZUN - - - - - - - - - - 70.867 0 60.237 0 10.630 97.221.718

EG.2-in cererea de finantare, in rd.1 din anexa B9 – valoarea investitiei (Vi) este inscrisa eronat, in euro; prin inscrierea corecta, in lei a Vi, unii indicatori rezultati nu se 
incadreaza in limitele impuse prin program (durata de recuperare a investitiei, rata rentabilitatii capitalului investit, valoarea actualizata neta); exista erori in completarea 
anexelor BEG.6-perioada de valabilitate a contractului de comodat autentificat cu nr. 113/28.02.2012 nu acopera perioada minima de 10 ani de la data depunerii cererii de 
finantare; incheierea de respingere a notarii contractului de comodat in cartea funciara, nr. 21115/25.09.2012, emisa de OCPI, declara documentul notarial sus-amintit nul 
de drept, intrucat comodantul este proprietar numai asupra unei cote parti indivize din constructie si teren In cererea de finantare, in rd.1 din anexa B9 – valoarea investitiei 
(Vi) este inscrisa eronat, in euro; prin inscrierea corecta, in lei a Vi, unii indicatori rezultati nu se incadreaza in limitele impuse prin program: durata de recuperare a 
investitiei (Dr) este mai mare de 12 ani, rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) este mai mic de 5 ani, valoarea actualizata neta (VAN) este negativa Pct.3.1 - Valoarea 
TVA a cheltuielilor eligibile depaseste 24%, in consecinta s-au efectuat corecturi in bugetul si planul financiar al proiectului pct.3.1.- Informaţiile furnizate în cadrul bugetului 
indicativ din cererea de finantare nu sunt corecte Pct. 5.1, 5.4 - valoarea TVA a cheltuielilor eligibile depaseste 24%, in consecinta s-au efectuat corecturi in bugetul si 
planul financiar al proiectului Nu sunt intrunite conditiile de eligibilitate care se verifica la punctele EG.2, EG.6, 3.1, 5.1 si 5.4, deoarece:EG.2 - in cererea de finantare, in 
rd.1 din anexa B9 – valoarea investitiei (Vi) este inscrisa eronat, in euro; prin inscrierea corecta, in lei a Vi, unii indicatori rezultati nu se incadreaza in limitele impuse prin 
program (Dr, rRc, VAN); exista erori in completarea anexelor BEG.6 - perioada de valabilitate a contractului de comodat autentificat cu nr. 113/28.02.2012 nu acopera 
perioada minima de 10 ani de la data depunerii cererii de finantare; incheierea de respingere a notarii contractului de comodat in cartea funciara nr. 21115/25.09.2012, 
emisa de OCPI, declara documentul notarial sus-amintit nul de drept, intrucat comodantul este proprietar numai asupra unei cote parti indivize din coanstructie si terenPct. 
3.1, 5.1 si 5.4 - valoarea TVA a cheltuielilor eligibile depaseste 24%, bugetul si planul financiar sunt completate incorect Nu sunt intrunite conditiile de eligibilitate care se 
verifica la punctele EG.2, EG.6, 3.1, 5.1 si 5.4.
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CONSTRUIRE SI DOTARE 
ATELIER DE ASAMBLARE 
AVIOANE ULTRAUSOARE 

PENTRU TRATAMENTE FITO-
SANITARE

TICLEANU 
MIHAELA 

CORNELIA 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA

COVASNA Comuna/Oras RECI 
Sat RECI - - - - - - - - - - 148.993 8.065 126.644 0 22.349 97.348.362

Am bifat la EG6 NU intrucat proiectul prevede realizarea uneiconstructii definitive, iar solicitantul nu a prezentat documente care sa certifice dreptul real principal (drept de 
proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de 
restituire,hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investitia. In Cererea de finantare la doc 3.1 Actul de proprietate asupra 
terenului prezinta un Contract de comodat iar, ulterior, la vizita in teren solicitantul a prezentat un contract de superficie si extras CF din care rezulta ca terenul initial a fost 
dezmembrat in 2 loturi (deci nu este pe toata suprafata din Contract de comodat), constatandu-se ca lotul care ii revine solicitantului nu are acces la infrastructura de apa, 
drum si electricitate. Am bifat la EG1 si EG2 NU intrucat:- Sunt necorelate devizelor obiect cu bugetul indicative si devizul general. Este necorelat devizului general cu 
bugetul indicative.- Potrivit Ghidului solicitantului “Nu reprezintă o cheltuială eligibilă achiziţionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor şi a 
utilajelor la punctul de lucru”. Autoutilitara nu se încadrează în definiţia mijloacelor de transport specializate din HG 224/2008. In aceste conditii autoutilitara este cheltuiala 
neeligibila.- Nu sunt detaliate veniturile si cheltuielile care au stat la baza intocmirii prognozelor.- Nu sunt prezentate caracteristicile tehnice si functionale ale 
utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect. S-a bifat nu la EG 6 Beneficiarul trebuie sa dovedeas
dreptul de proprietate asupra terenului deoarece la momentul depunerii cererii de finantare s-a depus pentru terenul pe care se doreste a se realiza investitia contract de 
comodat desi solicitantul doreste realizarea unei constructii definitive. Data nu este corecta (14.09.2013) pentru rata de schimb valutar de 4.5030 lei/euro din cererea de 
finantare (sheet-ul Bugetul indicativ), din devizul general si pe obiect din studiul de fezabilitate Sunt oferte care nu au cel putin urmatoarele caracteristici: datate, 
personalizate si semnate.Unele ofertele nu sunt traduse in limba romana. Am bifat la EG6 NU intrucat proiectul prevede realizarea uneiconstructii definitive, iar solicitantul 
nu a prezentat documente care sa certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de 
schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire,hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investitia. In 
Cererea de finantare la doc 3.1 Actul de proprietate asupra terenului prezinta un Contract de comodat iar, ulterior, la vizita in teren solicitantul a prezentat un contract de 
superficie si extras CF din care rezulta ca terenul initial a fost dezmembrat in 2 loturi (deci nu este pe toata suprafata din Contract de comodat), constatandu-se ca lotul care 
ii revine solicitantului nu are acces la infrastructura de apa, drum si electricitate. Am bifat la EG1 si EG2 NU intrucat:- Sunt necorelate devizelor obiect cu bugetul indicative 
si devizul general. Este necorelat devizului general cu bugetul indicative.- Potrivit Ghidului solicitantului “Nu reprezintă o cheltuială eligibilă achiziţionarea prin proiect a 
mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor şi a utilajelor la punctul de lucru”. Autoutilitara nu se încadrează în definiţia mijloacelor de transport specializate din 
HG 224/2008. In aceste conditii autoutilitara este cheltuiala neeligibila.- Nu sunt detaliate veniturile si cheltuielile care au stat la baza intocmirii prognozelor.- Nu sunt 
prezentate caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect. S-a 
bifat nu la EG 6 Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului deoarece la momentul depunerii cererii de finantare s-a depus pentru terenul pe 
care se doreste a se realiza investitia contract de comodat desi solicitantul doreste realizarea unei constructii definitive.La vizita pe teren s-a prezentat un contract de 
superficie dar nu pentru intraga suprafata caraera in contractul de comodat si pentru care au fost eliberate autoriztiile si certificatul de urbanism.
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S.C. JOYPARK ZABALA S.R.L.- 
ACHIZITIA DE INSTALATIE 
MOBILA SI ECHIPAMENTE 
PENTRU PRODUCTIA DE 
BAUTURI RACORITOARE 

NEALCOOLICE

SC JOYPARK 
ZABALA SRL COVASNA

Comuna/Oras 
ZABALA Sat 

ZABALA
- - - - - - - - - - 156.223 0 132.789 0 23.434 97.481.151

EG1- In MJ nu se descrie situatia locatiei propuse pentru investitie. Activitatea descrisa prin proiect se incadreaza in activitatile aferente codului CAEN 1032 " Fabricarea 
sucurilor de fructe si legume" (activitate eligibila pe Masura 123) si nu celor aferente codului CAEN 1107 "Productia de bauturi racoritoare nealcoolice" pentru care s-a 
depus proiectul.EG2- Nu se confirma viabilitatea economico-financiara a proiectului indicatorii Durata de recuperare a investitiei(Dr) si Valoarea actualizata neta (VAN) nu 
respecta criteriile de eligibilitate.EG 5 - doc.8.2 Notificarea DSVSA nr.9511/20.09.2012 este eliberat pentru activitatea de Fabricarea sucurilor de fructe si legume (CAEN 
1032) Nu sunt intrunite criteriile de eligibilitate la punctele 6,7 si la VAN care este negativ,in cosecinta proiectul nu prezinta viabilitate economico- financiara. Nu se confirma 
viabilitatea economico-financiara a proiectului indicatorii Durata de recuperare a investitiei(Dr) si Valoarea actualizata neta (VAN) nu respecta criteriile de eligibilitate. 
Necorelare intre valoarea inscrisa la total devize pe obiect (151.680 euro),devizul general si cap. 4 din Bugetul Indicativ (148.793 euro ). Nu se demonstreaza in proiect ca 
remorca speciala din aluminiu si remorca specificate la descrierea achizitiilor ar fi mijloace de transport specializate.ca urmare sunt neeligibile. Necorelare intre valoarea 
inscrisa la total devize pe obiect (151.680 euro),devizul general si cap. 4 din Bugetul Indicativ (148.793 euro ). Nu se demonstreaza in proiect ca remorca speciala din 
aluminiu, remorca si mijlocul de transport specializat specificate la descrierea achizitiilor sunt mijloace de transport specializate. Nu se descrie rolul si necesitatea investitii
propuse astfel Bugetul indicativ se diminueaza cu valoarea de 156.223 EURO. Nu s-au prezentat oferte personalizate.Pt. bunurile ce depasesc 15.000 EURO nu s-au 
prezentat trei oferte.Oferta din proiect nu se prezinta si in traducere. Nu se respecta gradul de interventie publica.In Planul financiar se calculeaza cu 85% grad de 
interventie aferent activitatilor productive, dar activitea din MJ este prezentata ca activitate de servicii catre populatie pentru care gradul de interventie este de 70%.Avansul 
este calculat pentru gradul de interventie de 85%. In M.J. sunt prezentate utilaje si echipamente care necesita montaj- in consecinta trebuia prezentat in proiect Studiu de 
Fezabilitate si nu Memoriu Justificativ.La indicatorii financiari- anexa B8 este incompleta si cu calcule gresite la punctul 2 -activitatea de exploatare.Matricea de verificare a 
viabilitatii economico- financiare la punctele 6,7 si la VAN nu respecta criteriul. Fluxul tehnologic este descris sumar si nu este prezentata schita. Ofertele prezentate in 
proiect nu sunt traduse din limba engleza si nu sunt adresate pe numele solicitantului. Proiectul este declarat neeligibil pentru urmatoarele:Nu respecta criteriile de 
eligibilitate EG-1, EG-2, EG-5Necorelare intre Bugetul indicativ si Devizele aferente proiectului.Cheltuielile devin neeligibile nefiind demonstrata necesitatea si oportunitatea 
investitiei.Nu se respecta gradul de interventie publica.

650 312 M 01 12 7 15 00048 2012 9 28 ÎNFIINŢARE ATELIER DE 
TÂMPLĂRIE ARTIZANALĂ

SCHREINER 
HOLZ INVEST 

SRL
COVASNA

Comuna/Oras 
VALEA CRISULUI 

Sat VALEA 
CRISULUI

- - - - - - - - - - 209.370 0 177.965 0 31.405 97.659.116

S-a cerut prezentarea productiei preconizatept. anii 1-5,explicarea necesitatii angajarii personalului,descrierea fluxului tehnologic,prezentarea devizelor aferente 
proiectului,recalcularea Anexei B-8,prezentarea de Act Aditional la Contractul de Inchiriere autentificat sub nr. 589/2012,trecerea valorii de la cap. 4.6 la cheltuieli neeligibile 
si prezentarea de declaratie privind codurile CAENpt. care se aplica proiectul. EG6- Imobilul detinut in folosinta in baza Contractului de inchirere nr.589/2012 este 
proprietatea SC Windoors SRL, unitate aflata sub administrare judiciara.Documentele prezentate de solicitant respectiv Contract de inchiriere, Act aditional la Contract, 
adresa administrator judiciar si Acord de preemtiune nu contin clauze asiguratorii neconditionate in sensul de a asigura pe o perioada de cel putin 10 ani dreptul de folosinta 
asupra imobilului. S-a trecut valoarea de 11.000 Euro de la cheltuieli eligibile la cheltuieli neeligibile de la cap.4.6,Active necorporale,aceasta cheltuiala fiind neeligibila. 
Valoarea eligibila a proiectului a fost diminuata cu 11.000 Euro, suma aferenta cheltuielilor de realizare pagina Web si soft necesar magazinului on-line, acestea fiind 
considerate cheltuieli pt. reclama si vanzare cu amanuntul.Solicitantul a trecut aceste cheltuieli la neeligibil. EG-6 Solicitantul nu demonstreaza ca detine pe o perioada de 
cel putin 10 ani dreptul de folosinta asupra imobilului.

651 312 M 01 12 7 15 00047 2012 9 28

DEZVOLTAREA ACTIVITATII 
DE TAIERE, FASONARE SI 

FINISARE A PIETREI IN 
CADRUL  ROZIN-STONE 

S.R.L.

ROZIN-STONE 
S.R.L. COVASNA

Comuna/Oras 
MICFALAU Sat 

MICFALAU
- - - - - - - - - - 67.830 0 57.655 0 10.175 97.716.771

Solicitantul detine in baza Contractului de comodat nr.2660/12.09.2012,pe o perioada de 15 ani o suprafata de 7000 mp teren pe care sunt edificate o baie calda si o cladire 
camping.Cu ocazia vizitei pe teren s-a constata ca la locul amplasamentului din comuna Micfalau nr.507,mai exista o societate care isi desfasoara aceasi activitate.Curtea 
fiind plina cu piatra ambalata pentru vanzare.

652 312 M 01 12 7 15 00044 2012 9 28
ACHIZIŢIE DE UTILAJE 
SPECIFICE FABRICĂRII 

PRODUSELOR DIN BETON

SC MER BAU 
BETOANE SRL COVASNA Comuna/Oras 

BODOC Sat BODOC - - - - - - - - - - 235.294 0 199.999 0 35.295 97.916.770

Fabricarea betonului se incadreaza in codul CAEN 2363 este activitate neeligibila pe masura M-312,echipamentul statie de betoane automata este neeligibil. - S-a cerut 
contract de imprumut care sa ateste sursa respectiva la extras de cont.-Sa solicitat refacerea Bugetul Indicativ ,anexele A ,Devizul General ,Devizele pe obiect si Planul 
financiar al proiectului.-S-a solicitat prezentarea modul de asigurare a utilitatilor necesare derularii activitatiilor (curent electric ,apa,apele uzate)in conformitate cu cele 
descrise in Memoriu J.(pag.29 . Fabricarea betonului se incadreaza in codul CAEN 2363 este activitate neeligibila pe masura M-312,echipamentul statie de betoane 
automata este neeligibil. Fabricarea betonului se incadreaza in codul CAEN 2363 este activitate neeligibila pe masura M-312,echipamentul statie de betoane automata este 
neeligibil.-Nu s-a trecut valoarea statiei de beton automata in valoarea neeligibila.-Precizarile prezentate in legatura cu asigurarea utilitatilor nu sunt in concordanta cu 
conditiile din teren Conditiile din teren nu permit realizarea investitiei, si nu sunt in concordanta cu situatia prezentata in Memoriul justificativ. Asigurarea utilitatilor nu este 
prevazut in Bugetul proiectului, desi sunt necesare derularii activitatilor propuse prin proiect.Valoarea eligibila a Bugetului indicativ se diminueza (valoarea se trece pe 
neeligibil) cu valoarea de 130.400 EURO, aferent statiei de fabricare a betonului, avand in vedere ca activitatea de fabricare a betonului intra in codul CAEN 2363, activitate 
neeligibila pe M312.

653 312 M 01 12 7 15 00041 2012 9 28
ÎNFIINŢARE CENTRU 

MEDICAL DE DIAGNOSTIC ŞI 
TRATAMENT

IMO MEDICAL 
SERVICES S.R.L. COVASNA

Comuna/Oras 
VALEA CRISULUI 

Sat VALEA 
CRISULUI

- - - - - - - - - - 210.154 0 147.108 0 63.046 98.063.878

S-a cerut defalcarea sumei de 13.800 Euro pe cele trei active necorporale-trecerea valorii de 1.750 Euro la cheltuieli neeligibile aferenta elaborarii paginii de 
Internet,refacerea bugetului anexelor A,Devizului general si Devizului pe obiect,recalcularea finantarii investitiei,prezentarea desfasurarii activitatii medicale si act 
aditional,document asigurator,acord de preemptiune la Contractul de Inchiriereautentificat sub nr. 590/2012. EG6- Imobilul detinut in folosinta in baza Contractului de 
inchirere nr.590/2012 este proprietatea SC Windoors SRL, unitate aflata sub administrare judiciara.Documentele prezentate de solicitant respectiv Contract de inchiriere, 
Act aditional la Contract, adresa administrator judiciar si Acord de preemtiune nu contin clauze asiguratorii neconditionate in sensul de a asigura pe o perioada de cel putin 
10 ani dreptul de folosinta asupra imobilului. S-a trecut valoarea de 1.750 Euro la cheltuieli neeligibile reprezentind valoarea elaborarii paginii de Internet,de la Active 
necorporale. Solicitantul nu demonstreaza ca detine pe o perioada de cel putin 10 ani dreptul de folosinta asupra imobilului. EG6- Imobilul detinut in folosinta in baza 
Contractului de inchirere nr.590/2012 este proprietatea SC Windoors SRL, unitate aflata sub administrare judiciara.Documentele prezentate de solicitant respectiv Contract 
de inchiriere, Act aditional la Contract, adresa administrator judiciar si Acord de preemtiune nu contin clauze asiguratorii neconditionate in sensul de a asigura pe o perioada 
de cel putin 10 ani dreptul de folosinta asupra imobilului.Buget indicativ - S-a trecut valoarea de 1.750 Euro la cheltuieli neeligibile reprezentind valoarea elaborarii paginii de 
Internet,de la Active necorporale.

654 312 M 01 12 7 15 00039 2012 9 28

CONSTRUIRE ȘI DOTARE 
SERVICE AUTO, 

LOCALITATEA CĂTĂLINA, 
COMUNA CĂTĂLINA, 
JUDEŢUL COVASNA

S.C. 
PRESTIGEAUTO
SERV KANABE 

S.R.L.

COVASNA
Comuna/Oras 
CATALINA Sat 

CATALINA
- - - - - - - - - - 285.000 0 199.500 0 85.500 98.263.378

Punctul 1.1 s-a bifat nu intrucat declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea. Astfel intreprinderea a fost declarata ca 
autonoma, insa la verificarea RECOM dupa CNP a asociatului unic, s-a constatat ca asociatul unic Kanabe Attila este actionar cu 50% si in cadrul SC PRESTIGE CARS 
SRL care are obiect principal de activitate 4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule. Astfel S.C. PRESTIGEAUTOSERV KANABE S.R.L. care 
are obiect de activitate CAEN 4520 intretinerea si reparatia autovehiculelor, este intreprindere legata cu SC PRESTIGE CARS SRL , deoarece isi desfasoara activitatea pe 
aceeasi piata relevanta , respectiv piete adiacente.Punctul 1.2 s-a bifat NU intrucat nu se respecta punctele 2 si 3 din Declaratia F. Punctul 1.1 s-a bifat nu intrucat 
declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea. Astfel intreprinderea a fost declarata ca autonoma, insa la verificarea RECOM 
dupa CNP a asociatului unic, s-a constatat ca asociatul unic Kanabe Attila este actionar cu 50% si in cadrul SC PRESTIGE CARS SRL care are obiect principal de 
activitate 4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule. Astfel S.C. PRESTIGEAUTOSERV KANABE S.R.L. care are obiect de activitate CAEN 
4520 intretinerea si reparatia autovehiculelor, este intreprindere legata cu SC PRESTIGE CARS SRL , deoarece isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta , 
respectiv piete adiacente.Punctul 1.2 s-a bifat NU intrucat nu se respecta punctele 2 si 3 din Declaratia F. EG2 - s-a bifat NU intrucat declaratia privind incadrarea in 
categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea. Astfel intreprinderea a fost declarata ca autonoma, insa la verificarea RECOM dupa CNP a asociatului unic, s-
a constatat ca asociatul unic Kanabe Attila este actionar cu 50% si in cadrul SC PRESTIGE CARS SRL care are obiect principal de activitate 4532 - Comert cu amanuntul 
de piese si accesorii pentru autovehicule. Astfel S.C. PRESTIGEAUTOSERV KANABE S.R.L. care are obiect de activitate CAEN 4520 intretinerea si reparatia 
autovehiculelor, este intreprindere legata cu SC PRESTIGE CARS SRL , deoarece isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta , respectiv piete adiacente. EG2 - s-
a bifat NU intrucat declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea. Astfel intreprinderea a fost declarata ca autonoma, insa la 
verificarea RECOM dupa CNP a asociatului unic, s-a constatat ca asociatul unic Kanabe Attila este actionar cu 50% si in cadrul SC PRESTIGE CARS SRL care are obiect 
principal de activitate 4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule. Astfel S.C. PRESTIGEAUTOSERV KANABE S.R.L. care are obiect de 
activitate CAEN 4520 intretinerea si reparatia autovehiculelor, este intreprindere legata cu SC PRESTIGE CARS SRL , deoarece isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata 
relevanta , respectiv piete adiacente. In urma verificarilor nu s-a constata crearea de conditii artificiale In urma verificarilor nu s-a constatat crearea de conditii artificiale 
Proiectul este Neeligibil intrucat declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea. Astfel intreprinderea a fost declarata ca 
autonoma, insa la verificarea RECOM dupa CNP a asociatului unic, s-a constatat ca asociatul unic Kanabe Attila este actionar cu 50% si in cadrul SC PRESTIGE CARS 
SRL care are obiect principal de activitate 4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule. Astfel S.C. PRESTIGEAUTOSERV KANABE S.R.L. care 
are obiect de activitate CAEN 4520 intretinerea si reparatia autovehiculelor, este intreprindere legata cu SC PRESTIGE CARS SRL , deoarece isi desfasoara activitatea pe 
aceeasi piata relevanta , respectiv piete adiacente.Punctul 1.2 s-a bifat NU intrucat nu se respecta punctele 2 si 3 din Declaratia F. Proiectul este Neeligibil intrucat 
declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea. Astfel intreprinderea a fost declarata ca autonoma, insa la verificarea RECOM 
dupa CNP a asociatului unic, s-a constatat ca asociatul unic Kanabe Attila este actionar cu 50% si in cadrul SC PRESTIGE CARS SRL care are obiect principal de 
activitate 4532 - Comert cu amanuntul de piese si accesorii pentru autovehicule. Astfel S.C. PRESTIGEAUTOSERV KANABE S.R.L. care are obiect de activitate CAEN 
4520 intretinerea si reparatia autovehiculelor, este intreprindere legata cu SC PRESTIGE CARS SRL , deoarece isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta , 
respectiv piete adiacente.Punctul 1.2 s-a bifat NU intrucat nu se respecta punctele 2 si 3 din Declaratia F.
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655 312 M 01 12 3 16 00002 2012 9 17

MODERNIZAREA SOCIETATII 
SC PIETRALUCE SRL, DIN 

SAT VALEA LEURZII, 
COMUNA BUCIUMENI, NR.38, 
IMOBIL C3, CAMERA 2, JUDET 
DAMBOVITA, PRIN ACHIZITIA 
DE ECHIPAMENTE SPECIFICE

SOCIETATEA 
PIETRALUCE 

SRL
DIMBOVITA

Comuna/Oras 
BUCIUMENI Sat 
VALEA LEURZII

- - - - - - - - - - 235.295 0 200.000 0 35.295 98.463.378

Solicitantul are Codul CAEN ca activitate secundara si se gaseste in Certificatl Constatator si in Anexa 9 Criteriul EG7 : Beneficiarul trebuie sa declare pe propria 
raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului La Cererea de finantare sunt depuse 2 (doua) extrase ce cont emise de ING BANK 1) - extras de cont in lei cu soldul de 
55.547,97 lei eliberat in data de 11.09.2012 echivalent in Euro =12.341,25 Euro (55.547,97 lei : 4,5010 lei/euro = 12.341,25 Euro)2) -extras de cont in Euro cu soldul de 
15.720 Euro, eliberat in data de 10.09.2012.Valoarea totala echivalenta in Euro a celor doua extrase de de cont este: 28.061,25 Euro ConformFisei de verificare a 
eligibilitatii E3.1- M312, Cod Manual M01-02, Versiunea 06, verificarea Criteriului de eligibilitate EG7 consta in : se verifica daca suma totala inscrisa in aceste documente 
acopera partea de cofinantare privata din totalul valorii eligibile a proiectului Conform Planului financiar din Bugetul indicativ cofinantarea privata din totalul valorii eligibile a 
proiectului este de 35.295 Euro Rezulta ca beneficiarul nu face dovada capacitatii si surselor de cofinantare ale proiectului Cofinantarea asigurata conform documentelor 
depuse este de 28.061,25 Euro, in timp ce cofinantare privata din totalul valorii eligibile a proiectului este de 35.295 EuroCriteriul de eligibilitate EG7 NU ESTE INDEPLINI
In cadrul Bugetului indicativ nu este calculata valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile Nu se mai continua verificarea Bugetului Indicativ si a eligibilitatii.Conform Fisei de 
verificare eligibilitate E3.1-M312 Cod Manual 01-02,Versiunea 06 , Proiectul este eligibil daca toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indepliniteCrtiteriul 
EG7 nu este indeplinit , proiectul este neeligibil Deoarece proiectul nu este eligibil nu s-au mai cerut informatii suplimentare pentru clarifiicari . In continuare se bifeaza cu 
NU Nu este calculat TVA aferent cheltuielilor eligibile . Proiectul fiind neelogibil s-a bifat cu NU Proiectul fiind neeligibil s-a bifat cu NU Criteriul EG7 : Beneficiarul trebuie sa 
declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului La Cererea de finantare sunt depuse 2 (doua) extrase ce cont emise de ING BANK 1 - extras de cont in 
lei cu soldul de 55.547,97 lei eliberat in data de 11.09.2012 echivalent in Euro =12.341,25 Euro (55.547,97 lei : 4,5010 lei/euro = 12.341,25 Euro)2 -extras de cont in Euro 
cu soldul de 15.720 Euro, eliberat in data de 10.09.2012.Valoarea totala echivalenta in Euro a celor doua extrase de de cont este: 28.061,25 Euro ConformFisei de verifica
a eligibilitatii E3.1- M312, Cod Manual M01-02, Versiunea 06, verificarea Criteriului de eligibilitate EG7 consta in : se verifica daca suma totala inscrisa in aceste documente 
acopera partea de cofinantare privata din totalul valorii eligibile a proiectului Conform Planului financiar din Bugetul indicativ cofinantarea privata din totalul valorii eligibile a 
proiectului este de 35.295 Euro Rezulta ca beneficiarul nu face dovada capacitatii si surselor de cofinantare ale proiectului Cofinantarea asigurata conform documentelor 
depuse este de 28.061,25 Euro, in timp ce cofinantare privata din totalul valorii eligibile a proiectului este de 35.295 EuroCriteriul de eligibilitate EG7 NU ESTE INDEPLINI
In cadrul Bugetului indicativ nu este calculata valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile Nu se mai continua verificarea Bugetului Indicativ si a eligibilitatii.Conform Fisei de 
verificare eligibilitate E3.1-M312 Cod Manual 01-02,Versiunea 06 , Proiectul este eligibil daca toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indepliniteCrtiteriul 
EG7 nu este indeplinit , proiectul este neeligibil Observatie Ca aplicatia sa poata functiona s-a completat si coloanele aferente Bugetului indicativ conform MJ desi acestea 
nu au fost verificate, proiectul nefiind eligibil

656 312 C 01 12 3 16 00004 2012 9 20 “CONSTRUIRE ATELIER DE 
PRODUCTIE TIPOGRAFICA”

S.C. FABRICA 
MEDIA S.R.L. DIMBOVITA

Comuna/Oras 
RAZVAD Sat VALEA 

VOIVOZILOR
- - - - - - - - - - 235.039 55.530 199.783 0 35.256 98.663.161

Pct.1.1 In vederea obtinerii de fonduri nerambursabile FEADR trebuiesc indeplinite mai multe conditii de participare legate printre altele si de calitatea de solicitant. Confor
precizarilor Ghidului Solicitantului: -Fiecare pagină va purta ştampila solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor fizice). -Reprezentantul legal trebuie să fie: Persoana 
desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia contractuală cu APDRP, conform legislaţiei în vigoare.-Depunerea Cererii de Finanţare se poate face de orice altă persoană
procură notarială de la persoana desemnată să reprezinte solicitantul conform legislaţiei în vigoare. Reprezentantul legal – reprezentant al proiectului care depune şi în cazul 
în care cererea va fi selectată, semnează contractul de finanţare şi care trebuie să aibă şi responsabilităţi şi putere decizională din punct de vedere financiar în cadrul 
societăţii.Tinand cont de cele mentionate mai sus, Cererea de finantare este neeligibila, deoarece:1.In cadrul cererii de finantare este depusa o procura autentificata notarial 
prin care solicitantul SC FABRICA MEDIA SRL prin reprezentantul sau legal GAROFEANU LAURENTIU imputerniceste pe GAROFEANU CORNELIU sa-l reprezinte in 
vederea derularii proiectului depus pe masura 312 la APDRP(conform Procurii nr.749/20.04.2011).2.Cererea de finantare este semnata de persoana imputernicita si nu de 
catre solicitant.3.Declaratia pe propria raspundere F este semnata de catre imputernicit si nu de catre solicitant.4.Declaratia referitoare la deschiderea punctului de lucru in 
mediul rural,Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor,Declaratia pe proprie raspundere privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a 
ajutoarelor de minimis sunt semnate de catre imputernicit si nu de catre solicitant asa cum prevede Ghidul solicitantului.5.De asemenea sectiunea B1.3 din Cererea de 
Finantare, in dreptul specimenului de semnatura a solicitantului GAROFEANU LAURENTIU ca reprezentant legal, este semnatura mandatarului GAROFEANU 
CORNELIU.6.Singurele documente semnate de catre solicitant sunt Procura si Contractul de superficie.Intrucat documentele mai sus mentionate nu sunt asumate prin 
semnatura de catre solicitant prin reprezentantul sau legal GAROFEANU LAURENTIU ci de catre mandatar GAROFEANU CORNELIU, imputernicit prin procura notariala 
nu sunt indeplinite conditiile de eligibilitate.Pct.1.2 Solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia F avand in vedere ca proiectul este neeligibil. 
Pct.1.6 Intrucat prin activitatea propusa in cadrul proiectului solicitantul descrie activitati de imprimare tricouri, pe materiale textile, activitati desfasurate conform Clasificarii 
Cod CAEN - 1330,cod pe care acesta nu il are inscris in Certificatul Constatator emis de ORC. Avand in vedere ca:1.In cadrul cererii de finantare este depusa o procura 
autentificata notarial prin care solicitantul SC FABRICA MEDIA SRL prin reprezentantul sau legal GAROFEANU LAURENTIU imputerniceste pe GAROFEANU 
CORNELIU sa-l reprezinte in vederea derularii proiectului depus pe masura 312 la APDRP (conform Procurii nr.749/20.04.2011),2.Cererea de finantare este semnata de 
persoana imputernicita si nu de catre solicitant,3.Declaratia pe propria raspundere F este semnata de catre imputernicit si nu de catre solicitant,4.Declaratia referitoare la 
deschiderea punctului de lucru in mediul rural, declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, declaratia pe proprie raspundere privind respectarea regulii de 
cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis sunt semnate de catre imputernicit si nu de catre solicitant asa cum prevede ghidul solicitantului,5.De asemenea 
sectiunea B1.3 din Cererea de Finantare, in dreptul specimenului de semnatura a solicitantului GAROFEANU LAURENTIU ca reprezentant legal, este semnatura 
mandatarului GAROFEANU CORNELIU,6.Singurele documente semnate de catre solicitant sunt Procura si Contractul de superficie,nu sunt indeplinite conditiile de 
eligibilitate si solicitantul nu aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili. EG1-S-a bifat cu "Nu" intrucat Declaratia pe propria raspundere a solicitantului referitoare la 
deschiderea punctului de lucru nu este semnata de catre reprezentantul legal al acestuia.EG2- S-a bifat cu "Nu" intrucat nu sunt justificate cheltuielile propuse in studiul de 
fezabilitate, în raport cu nevoile reale ale investitiei. Prin proiectul cu constructii - montaj al solicitantului SC FABRICA MEDIA SRL, ce reprezinta o investitie noua, se 
propune realizarea unui atelier de productie tipografica, activitate non-agricola, respectiv realizarea prin procedee moderne a materialelor publicitare,imprimare tricouri, 
materiale textile,imprimare 3 D,etc. Spatiul propus spre construire pentru desfasurarea activitatii de tiparire este supradimensionat - Cladire P+1E,Sc-150 mp,Sdesf=300 
mp,- in raport cu nevoile reale ale investitiei. Desi cladirea nou construita prezinta spatii tehnice, aceasta are aspect de casa de locuit, fapt intarit si de precizarile din Studiul 
de fezabilitate, cap.3.5., unde se precizeaza ca solutie tehnica "corpuri de iluminat echipate cu lampi liniar fluorescente de TL-D1x36W(pentru bucatarii..)". Astfel cheltuiel
privind constructia reprezinta cca 80% din cheltuielile eligibile ale proiectului, iar cheltuielile cu achizitionarea bunurilor necesare desfasurarii activitatii de tiparire reprezinta 
cca 20%.Spatiile tehnice sunt supradimensionate in raport cu activitatea desfasurata Pentru activitatea prevazuta prin proiect solicitantul achizitioneaza o imprimanta 
material textil activitate care nu corespunde codului Caen propus -1812 ci altui Cod CAEN-1330 Cod pe care solicitantul nu il detine inscris in Certificatul Constatator emis 
de ORC si prin urmare valoarea reprezentand cheltuiala neeligibila desi nu au fost prevazute cheltuieli neeligibile pentru achizitionarea acestora. Totodata in cadrul 
evidentierilor veniturilor din prognoze sunt incluse si veniturile aferente activitatii de imprimare pe material textil activitati de nerealizat in conditiile descrise deci informatiile 
din prognoze sunt nereale astfel incat nu se poate demonstreaza viabilitatea investitiei propuse.Solicitantul nu a depus oferte in sustinerea valorilor aferente achizitiei de 
utilaje din devize conform precizarilor continutului cadru SF afisate pe site-ul www.apdrp.ro ( nu are depuse 3 oferte pentru sistemul de producere en regenerabila, valoarea 
acestuia depasind 15000 euro)si nu a justificat suficient necesitatea achizitionarea a 6 pompe de caldura (cf ofertei depuse) EG8-S-a bifat cu "Nu" deoarece Declaratia

657 312 C 01 12 3 16 00005 2012 9 20 "CONSTRUIRE CLINICA 
VETERINARA"

S.C. ALL VET 
PROSPER S.R.L. DIMBOVITA

Comuna/Oras 
CREVEDIA Sat 

CREVEDIA
- - - - - - - - - - 236.419 8.295 165.493 0 70.926 98.828.654

Pct.1.1-S-a bifat cu "NU" deoarece in Doc.11.3- Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in cadrul microintreprinderii/IMM se specifica faptul ca solicitantul este 
"intreprindere autonoma" -declaratie nereala intrucat la verificarea in RECOM realizata in conformitate cu procedura de evaluare asociatul unic si reprezentant legal al 
solicitantului SC ALL VET PROSPER SRL, respectiv D-na ZAHARIA ALINA, a mai fost gasita inregistrata ca asociat- 50% si administrator cu puteri DEPLINE impreuna 
cu sotul acesteia D-nul ZAHARIA CIPRIAN FELIX-asociat 50% in SC ALL VET SERVICES SRL- societate aflata in functiune si inscrisa cu acelasi Cod CAEN principal -
7500("Activitati veterinare")ca al solicitantului si propus pentru activitatea prin proiect.In conformitate cu Legea 346/2004 actualizata acestea sunt intreprinderi legate 
intrucat cf. Art 4.4 Alin 4 "Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice 
care actionează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îsi desfăsoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piată relevantă ori 
pe piete adiacente." La Pct.1.2 s-a bifat "NU" intrucat solicitantul nu respecta Pct.3 din Declaratia pe propria raspundere F("toate informatiile din prezenta CF si 
documentele anexate sunt corecte"). Pct.1.1 - S-a bifat cu "NU" deoarece in doc.11.3 - Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea in cadrul microintreprinderii se 
specifica faptul ca solicitantul este "intreprindere autonoma" - declaratie nereala. La verificarea in RECOM, realizata in conformitate cu procedura de evaluare, asociatul unic 
si reprezentant legal al solicitantului SC ALL VET PROSPER SRL, respectiv d-na Zaharia Alina, detine calitatea de asociat cu 50% si administrator al SC ALL VET 
SERVICES SRL - societate aflata in functiune si inscrisa cu acelasi cod CAEN principal -7500 ("Activitati veterinare"), ca si SC ALL VET PROSPER SRL, propus pentru 
activitatea prin proiect.In conformitate cu Legea 346/2004 actualizata acestea sunt intreprinderi legate intrucat articolul 4.4 mentioneaza "Întreprinderile între care există 
oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actionează de comun acord, sunt, de asemenea, 
considerate întreprinderi legate, dacă îsi desfăsoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piată relevantă ori pe piete adiacente." La pct.1.2 s-a bifat "NU" intrucat 
solicitantul nu respecta pct.3 din Declaratia pe propria raspundere F ("toate informatiile din prezenta CF si documentele anexate sunt corecte"). EG2-S-a bifat cu "NU" 
deoarece prin descrierea din SF si prognoze solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.Din informatiile inscrise in aceste documente se constata ca in localitate 
exista un serviciu de asistenta veterinara asigurata de un CABINET MEDICAL VETERINAR INDIVIDUAL DUMITRESCU I GHEORGHITA prin care se acopera o parte din 
analize si consultatii precum si alte activitati similare.Totodata in Cap 2.5 SF se descrie ca in localitate mai exista inca doua societati comerciale respectiv SC POULTRY 
VET SRL si SC ZOO VET BIO SRL care presteaza aceleeasi activitati. Avand in vedere cele mentionate precum si faptul ca principalii potentiali clienti(peste 50%) sunt 
identificati in Comuna Crevedia se considera ca datele din prognozele privind veniturile sunt nesustenabile si nereale. EG2 - S-a bifat cu "NU" deoarece prin descrierea din 
studiu de fezabilitate si prognoze solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. Din informatiile inscrise in aceste documente se constata ca in localitate exista un 
serviciu de asistenta veterinara asigurata de un CABINET MEDICAL VETERINAR INDIVIDUAL DUMITRESCU I GHEORGHITA prin care se acopera o parte din analize si 
consultatii precum si alte activitati similare. Totodata, in cap 2.5 Piata de aprovizionare si de desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea 
produselor obtinute prin implementarea proiectului, se descrie ca in localitate mai exista inca doua societati comerciale respectiv SC POULTRY VET SRL si SC ZOO VET 
BIO SRL care presteaza aceleeasi activitati. Avand in vedere cele mentionate precum si faptul ca principalii potentiali client (peste 50%) sunt identificati in comuna 
Crevedia, se considera ca datele din prognozele privind veniturile, sunt nesustenabile si nereale. Prezenta acestor societati cu experienta, care desfasoara aceeasi activitate, 
reprezinta un risc ridicat al derularii acestui proiect. Avand in vedere ca datele din prognozele financiare sunt nesustenabile si nereale nu s-a putut intocmi matricea de 
viabilitate. Avand in vedere ca datele din prognozele financiare sunt nesustenabile si nereale nu s-a putut intocmi matricea de viabilitate. Intrucat proiectul este neeligibil nu 
s-au identificat clar valorile aferente investitiei incluse in bugete si devize si implicit nu s-a completat matrucea de buget. Proiectul este neeligibil si nu se mai justifica 
completarea capitolului 3. Nu s-a mai intocmit verificarea rezonabilitatii preturilor deoarece proiectul este neeligibil prin neindeplinirea criteriului 1.1,1.2 si EG2. Proiectul 
este neeligibil si nu se mai justifica completarea capitolului 4 . Nu s-a mai intocmit planul financiar avand in vedere neeligibilitatea proiectului. Proiectul este neeligibil si nu 
se mai justifica completarea capitolului 5, planul financiar initial nu se mai respecta. Proiectul este neeligibil :Pct.1.1-S-a bifat cu "NU" deoarece in Doc.11.3- Declaratia pe 
propria raspundere privind incadrarea in cadrul microintreprinderii/IMM se specifica faptul ca solicitantul este "intreprindere autonoma" -declaratie nereala intrucat la 
verificarea in RECOM realizata in conformitate cu procedura de evaluare asociatul unic si reprezentant legal al solicitantului SC ALL VET PROSPER SRL, respectiv D-na 
ZAHARIA ALINA, a mai fost gasita inregistrata ca asociat- 50% si administrator cu puteri DEPLINE impreuna cu sotul acesteia D-nul ZAHARIA CIPRIAN FELIX-asociat 
50% in SC ALL VET SERVICES SRL- societate aflata in functiune si inscrisa cu acelasi Cod CAEN principal -7500("Activitati veterinare")ca al solicitantului si propus 
pentru activitatea prin proiect.In conformitate cu Legea 346/2004 actualizata acestea sunt intreprinderi legate intrucat cf. Art 4.4 Alin 4 "Întreprinderile între care există 
oricare dintre raporturile descrise mai sus prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actionează de comun acord sunt de asemene
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658 312 M 01 12 3 16 00010 2012 9 25

MODERNIZAREA SOCIETATII 
SC STONEIDEA SRL DIN SAT 

VALEA LEURZII NR.38, 
COMUNA BUCIUMENI, JUDET 
DAMBOVITA PRIN ACHIZITIA 

DE ECHIPAMENTE SPECIFICE

SOCIETATEA 
STONEIDEA SRL DIMBOVITA

Comuna/Oras 
BUCIUMENI Sat 
VALEA LEURZII

- - - - - - - - - - 235.295 0 200.000 0 35.295 99.028.654

Referita- 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor. Solicitantul SC STONEIDEA SRL-CUI – 30514909, prin d-na TORNARITIS AMELIA-
REBECA, asociat unic, avand functia de administrator, complecteaza ,semneaza si depune aceasta Declaratie, bifand la Tipul intreprinderii, casuta de Intreprindere 
autonoma. In urma verificarii solicitantului prin serviciul online RECOM, al Oficiului National al Registrului Comertului,( aplicand noua metodologie de verificare a fisei de 
eligibilitate E3.1-versiunea 7 ), s-a constatat ca solicitantul a declarat corect statutul intreprinderii. SC Stoneidea SRL, este o intreprindere autonoma, asociatul unic d-na 
Tornaritis Amelia Rebeca, este asociat ca persoana fizica: - la societatea Carre Home Interior SRL- cod CAEN principal 4759 si fara cod CAEN 2370( - CUI - 
18519478/24.02.2006, cu nr. de ordine – J40/4985/2006, atribuit in data de 24.03.2004), indentificata in persoana Armeanca Amelia Rebeca dupa CNP- 2681018463054, 
avand un numar de 25 parti sociale, si o cota de participare la beneficii si pierderi de 25%/ 25%. -la societatea Esra Development SRL- cod CAEN principal 4521 si fara 
codul CAEN 2370 ( CUI- 22096180/11.07.2007, cu nr. de ordine J40/13369/2007, atribuit in data de 11.07.2007, indentificata in persoana Armeanca Amelia Rebeca dupa 
CNP-ul 2681018463054, avand un nr. de 50 parti sociale si o cota de participare de 50%/50% la beneficii si pierderi. Conform legii 346/2004, societatea SC Stoneidea 
SRL, prin d-na Tornaritis Amelia Rebeca, asociat unic si administrator, nu se regaseste in raporturile ce ar determina definirea de intreprindere legata sau partenera cu 
societatile Carre Home Interior SRL si Esra Development SRL:- Nu detine majoritatea drepturilor de vot ale asociatilor celeilalte intreprinderi.- Nu detine dreptul de a numi 
sau de a revoca majoritatea membrilor din consiliul de administratie, de conducere sau de supraveghere a celeilalte intreprinderi.- Nu are dreptul de a exercita o influenta 
dominanta asupra celeilalte intreprinderi.- Nu detine majoritatea drepturilor de vot ale actioanarilor. - Nu isi desfasoara o parte din activitate pe aceiasi piata relevanta ori pe 
piete adiacene – societatiile au in Certificatul constatator codurile CAEN-4759,4521, etc.dar fara legatura cu codul CAEN 2370, al societatii SC Stoneidea SRL.Se ataseza 
documentele listate din baza de date RECOM.1.2- Solicitantul si-a insusit in totalitate angajamentul in Declaratie pe propria raspundere a solicitantului. Solicitantul a bifat 
pct. 3 al Declaratiei, privind corectitudinea informatiilor. Informatiile continute in Contractul de comodat autentificat notarial cu nr. 3661/17.09.2012, contine informatii total 
diferite fata de informatiile furnizate prin Extrasul de carte funciara eliberat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Dambovita,( acest lucru este confirmat si de 
expertii OJPDRP,in verificarea documentara efectuata la vizita pe teren, din data de 29.11.2012 ). Declaratia F- nu este semnata si asumata de reprezentantul legal al 
proiectului – d-na Tornaritis Amelia Rebeca. Acest document este semnat si asumat de d-ul Toth Ludovic, mandatat prin Procura Speciala autentificata notarial cu nr. 
3663/17.09.2012, de catre solicitantul d-na Tornaritis Amelia Rebeca.La acest punct s-a bifat cu NU.1.5 – La verificarea documentului 16, s-a constatat ca in sesiunea 
01/12-28 septembrie 2012, pe masura 312, la aceiasi adresa a solicitantului(sediu social)- cod postal 137065- sat Valea Leurzii nr. 38, com. Buciumeni, jud. Dambovita, cu 
acelasi cod CAEN principal 2370( verificat si in Certificatul Constatator ), cu aceiasi amplasare a proiectului in jud. Dambovita, si la aceiasi adresa-sat Valea Leurzii, com. 
Buciumeni, se gasesc solicitantii: societatea Stroneidea SRL si societatea Pietraluce SRL. Legatura intre aceste societatii este evidentiata prin Contractul de Comodat 
autentificat notarial, cu nr.3661/17.09.2012. D-na Armeanca Valentina –(asociat unic si administrator la societatea Pietraluce SRL) alaturi de d-ul Armeanca Dumitru- 
Catalin, au incheiat, Contractul de Comodat, cu societatea Stoneidea SRL, reprezentata de asociatul unic si administrator Tornaritis Amelia Rebeca ( fosta Armeanca 
Amelia Rebeca ), pt. desfasurarea activitatii descrise prin proiect, aferenta codului CAEN 2370. La acest punct s-a bifat cu NU. EG6 Solicitantul s-a prezentat in data de 
29.11.2012 ora 12,00 ora programata pentru inceperea verificarii care era prezent la locul amplasamentului din localitatea Buciumeni sat Valea Leurzii nr.38 , a participat la 
toate etapele de verificare pe teren a Cererii de Finantare si a asigurat accesul neingradit la locul de verificare.Solicitantul nu a putut preciza care este camera 1 din imobilul 
C3 unde se vor monta utilajele necesare desfasurarii activitatii descrise prin proiect. Au fost prezentate o serie de incaperi ce nu faceau obiectul contractului de comodat 
nr.3661/17.09.2012 unde se aflau depozitate diverse materiale ,pentru ca in final , in baza discutiilor purtate si analizarii documentelor anexate cererii de finantare sa ne 
prezinte o constructie alaturata din prefabricate cu acoperisul din tigla aflat in stare de degradare ,fara racord la reteaua de energie electrica . Constructia respectiva nu 
corespunde descrierii realizate in Extras carte funciara nr.70304 ,astfel acoperisul era din tigla si nu din tabla.Nu s-au putut realiza fotografii si masuratori in interiorul 
spatiului ce nu a putut fi identificat ( camera 1 din C3) dintre cele 4 camere din componenta imobilului mentionat in cadrul documentelor anexate avand in vedere reticenta 
in al prezenta(s-a precizat ca spatiu este ocupat cu diverse materiale). Accesul la locul amplasamentului se realizeaza pe partea dreapta, din drumul comunal ce se 
desprinde din DN 71 (Targoviste-Pucioasa- Sinaia ) . Avand in vedere ca imobilul prezentat nu este racordat la reteaua de energie electrica necesara desfasurarii activitatii 
descrise in proiect, cat si faptul ca nu s-a putut identifica spatiul ce face obiectul proiectului din cadrul constructiei prezentate , al carui acoperis se afla in stare de degradare 
permitand infiltrarea apelor provenite de la precipitatii , cosideram ca din cele observate conditiile existente nu permit realizarea activitatilor descrise. Pct.6– La verificarea 
documentului 16, s-a constatat ca in sesiunea 01/12-28 septembrie 2012, pe masura 312, la aceiasi adresa a solicitantului(sediu social)- cod postal 137065- sat Valea 
Leurzii nr 38 com Buciumeni jud Dambovita cu acelasi cod CAEN principal 2370( verificat si in Certificatul Constatator ) cu aceiasi amplasare a proiectului in jud

659 312 M 01 12 3 16 00008 2012 9 25

CONSTRUIRE CENTRU DE 
ACTIVITĂŢI 

MEŞTEŞUGĂREŞTI ŞI 
ARTIZANALE

GEAMBAŞU 
IOANA 

ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ

DIMBOVITA
Comuna/Oras 

TARTASESTI Sat 
GULIA

- - - - - - - - - - 199.999 0 169.999 0 30.000 99.198.653

Pct.2-S-a bifat cu "NU" deoarece solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F. Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate 
angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F. EG1- S-a bifat cu "NU" deoarece, desi solicitantul prezinta Extras de carte funciara pentru amplasamentul 
investitiei pe numele persoanei fizice Geambasu Ioana, documentele pentru teren si cladiri sunt incomplete( lipsa sentinte civile).Documentele prezentate nu fac referire la 
intreaga suprafata a investitiei.EG2- S-a bifat cu "Nu" intrucat nu sunt justificate cheltuielile propuse in studiul de fezabilitate, în raport cu nevoile reale ale investitiei.Prin 
proiectul cu constructii - montaj al solicitantului GEAMBASU IOANA I.I., ce reprezinta o investitie noua, se propune realizarea unui centru de activitati mestesugaresti si 
artizanale, activitate non-agricola, respectiv fabricarea de articole traditionale: obiecte tricotate si/sau crosetate, tesaturi populare, picturi pe lemn, obiecte din ceramica, etc. 
(cod CAEN 1439, 1320, 1629, 1413, 3240, 2313). Spatiul propus spre construire pentru desfasurarea activitatii de mestesug si artizanat este supradimensionat - Cladire 
Sp+P+1E compartimentata astfel: subsol partial Sc-65,1 mp, Parter Sc-197,8 mp si Etaj Sc-197,8 mp - cu Total Sc 460,7 mp, in raport cu nevoile reale ale investitiei. Desi 
cladirea nou construita prezinta spatii tehnice, aceasta are aspect de casa de locuit, fapt intarit si de precizarile din Studiul de fezabilitate, cap.3.5., unde se precizeaza ca 
"pentru iluminatul local si pentru aparatele electocasnice vor fi prevazute...". Astfel cheltuielile privind contructia reprezinta cca 97% din cheltuielile eligibile ale proiectului, 
iar cheltuielile cu achizitionarea bunurilor necesare desfasurarii activitatii de mestesug si artizanat reprezinta cca 3%. Pentru activitatea prevazuta prin proiect solicitantul 
achizitioneaza un cuptor electric pentru ardere ceramica, set scule pentru modelare ceramica si caseta sevalet culori ulei. De asemenea,in Studiul de fezabilitate(cap.2.3), 
solicitantul, spune ca dotarea centrului cu razboaie de tesut manual si roti ale olarului, precum si cu mobilier functional se va realiza cu mijloace proprii, desi nu au fost 
prevazute cheltuieli neeligibile pentru achizitionarea acestora.Solicitantul detine in proprietate conform Extrasului de Carte Funciara, la acelasi amplasament, constructiile 
C1-C3(C1 -casa de 96 mp, C2-anexa de 30 mp si C3-anexa de 40 mp), fapt ce nu justifica construirea unei noi cladiri pentru desfasurarea activitatii prevazute prin 
proiect.Nu se justifica finantarea construirii unei case, avand o suprafata construita atat de mare, doar pentru achizitionarea unui cuptor electric pentru ardere ceramica 
(4430 EURO – fara TVA) si a unor dotari (in valoare de 1245 EURO), nedescrise in studiul de fezabilitate. Avandin vedere cele descrise mai sus, solicitantul, nu poate 
demonstra viabilitatea investitiei.EG6-S-a bifat cu "NU" deoarece, desi solicitantul prezinta Extras de carte funciara pentru amplasamentul investitiei pe numele persoanei 
fizice Geambasu Ioana, documentele pentru teren si cladiri sunt incomplete( lipsa sentinte civile).Documentele prezentate nu fac referire la intreaga suprafata a investitiei. 
EG1- S-a bifat cu "NU" deoarece, desi solicitantul prezinta extrasul de carte funciara pentru amplasamentul investitiei, pe numele persoanei fizice Geambasu Ioana, nu au 
fost depuse toate documentele pentru teren (sentinte civile) care pot dovedi dreptul de proprietate.Documentele prezentate nu fac referire la intreaga suprafata a 
investitiei.EG2 – Verificarea viabilitatii economice s-a realizat in baza studiului de fezabilitate si a documentelor anexate cerererii de finantare.S-a bifat cu "Nu" intrucat nu 
sunt justificate cheltuielile propuse in studiul de fezabilitate, în raport cu nevoile reale ale investitiei, beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei, avand in vedere 
ca spatiul propus a se construi pentru desfasurarea activitatii de mestesug si artizanat este supradimensionat comparativ cu numărul şi dimensiunea utilajelor pe care 
solicitantul doreste sa le achizitioneze prin proiect.Prin proiectul cu constructii - montaj al solicitantului GEAMBASU IOANA I.I., ce reprezinta o investitie noua, se propune 
realizarea unui centru de activitati mestesugaresti si artizanale, activitate non-agricola, respectiv fabricarea de articole traditionale: obiecte tricotate si/sau crosetate, tesaturi 
populare, picturi pe lemn, obiecte din ceramica, etc. (cod CAEN 1439, 1320, 1629, 1413, 3240, 2313). Spatiul propus spre construire pentru desfasurarea activitatii de 
mestesug si artizanat este supradimensionat – o cladire avand S+P+1E, compartimentata astfel: subsol partial Sc=65,1 mp, Parter Sc=197,8 mp si Etaj Sc=197,8 mp - cu 
total Sc 460,7 mp, in raport cu nevoile reale ale investitiei. Desi cladirea nou construita prezinta spatii tehnice, aceasta, conform planurilor atasate, are aspect de casa de 
locuit, fapt intarit si de precizarile din studiul de fezabilitate, cap.3.5., unde se precizeaza ca "pentru iluminatul local si pentru aparatele electocasnice vor fi prevazute...". 
Astfel cheltuielile privind contructia reprezinta cca 97% din cheltuielile eligibile ale proiectului, iar cheltuielile cu achizitionarea bunurilor necesare desfasurarii activitatii de 
mestesug si artizanat reprezinta cca 3% (aproximativ 5000 EURO). Pentru activitatea prevazuta prin proiect solicitantul achizitioneaza un cuptor electric pentru ardere 
ceramica, set scule pentru modelare ceramica si caseta sevalet culori ulei. De asemenea, in studiul de fezabilitate (cap.2.3), solicitantul, precizeaza ca dotarea centrului cu 
razboaie de tesut manual si roti ale olarului, precum si cu mobilier functional, se va realiza cu mijloace proprii, desi nu au fost prevazute cheltuieli neeligibile pentru 
achizitionarea acestora.Solicitantul detine in proprietate conform extrasului de Carte Funciara, la acelasi amplasament, constructiile C1-C3 (C1 - casa de 96 mp, C2 - anexa 
de 30 mp si C3 - anexa de 40 mp), fapt ce nu justifica construirea unei noi cladiri pentru desfasurarea activitatii prevazute prin proiect. Nu se justifica finantarea construirii 
unei case, avand o suprafata atat de mare, doar pentru achizitionarea unui cuptor electric pentru ardere ceramica (4430 EURO – fara TVA) si a unor dotari (in valoare de 
1245 EURO), nedescrise in studiul de fezabilitate.EG 6 - S-a bifat cu "NU" deoarece, desi solicitantul prezinta Extras de carte funciara pentru amplasamentul investitiei pe 
numele persoanei fizice Geambasu Ioana nu au fost depuse toate documentele pentru teren (sentinte civile) care pot dovedi dreptul de proprietate S-a bifat cu "Nu" intru

660 312 M 01 12 3 16 00007 2012 9 25

DOTAREA CU UTILAJE A 
SOCIETĂțII IARI LUX S.R.L. ÎN 

SCOPUL EFECTUĂRII DE 
LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A 

TERENULUI

IARI LUX SRL - - - - - - - - - - 144.500 0 86.700 0 57.800 99.285.353

1. Solicitantul SC IARI LUX SRL , are deschis punct de lucru in satul Movila ,comuna Niculesti, conform mentiunilor din Certificatul Constatator nr 540822/6.09.2012, 
eliberat de ORC Ilfov .2. Din verificarea Bazei de date FEADR , rezulta ca solicitantul nu are proiecte finalizate sau in derulare . 3. Referinta CF pct 11.3 Declaratia privind 
incadrarea in categoria microintreprinderilor Solicitantul SC IARI LUX SRL , CUI 30543360, asociat unic IVANOV EMILIA-ANCA , administrator si reprezentant legal , 
completeaza , semnaza si depune Declaratia , bifand la tipul intreprinderii casuta – intreprindere autonoma –Conform Fisei de verificare eligibilitate ,cod Manual M01-02, 
versiunea 07 ,in urma verificarilor solicitantului si actionarilor/asociatilor acestuia prin serviciul RECOM, al Oficiului National al Registrului Comertului , a rezultat urmatoare
:- SC IARI LUX SRL , CUI 30543360 are ca asociat unic conform Certificatului Constatator nr 540822 pe d-na IVANOV EMILIA-ANCA , cota de participare 100% - SC 
ANIV TRADE SRL , CUI 6284904, cifra de afaceri 731.322 lei , nr mediu de salariati 6 , are ca asociati pe IVANOV ION cota de participare 50% si IVANOV EMILIA-ANCA 
cota de participare de 50% , conform listarii din ONRC – Furnizare informatii extinse – nr 493920.Societatea SC IARI LUX SRL are cod CAEN principal 4312 –lucrari de 
pregatire a terenului-Societatea SC ANIV TRADE SRL are cod CAEN principal 4120- lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezdentiale-Din analiza de mai 
sus,conform Legii 346/ 2004, rezulta ca cele doua intreprinderi sunt legate ( acelasi actionar cota de participare 100% , respectiv cota de participare de 50% si isi 
desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta ). Solicitantul SC IARI LUX SRL , prin reprezentantul legal IVANOV EMILIA-ANCA , nu a declarat corect statutul 
intreprinderii, cerera de finantare fiind neeligibila Nu se mai continua verificarea eligibilitatii solicitantului , toate punctele de verificat se bifeaza cu NU Proiectul fiind neeligibil 
s-a bifat cu NU la toate criteriile generale de eligibilitate Proiectul fiind neeligibil nu s-a mai verificat matricea de viabilitate Proiectul fiind neeligibil nu s-a mai verificat 
bugetul indicativ si planul de afaceri , toate sumele au fost incadrate la cheltuieli neeligibile . Nu s-a mai verificat fisa de rezonabilitate a preturilor , s-a trectu Nu peste tot 
proiectul fiind neeligibil Proiectul fiind neeligibil nu s-a mai verificat bugetul indicativ si planul de afaceri , toate sumele au fost incadrate la cheltuieli neeligibile . Proiectul 
fiind neeligibil nu s-a mai verificat daca sunt create si alte conditii artificiale pentru a beneficia de plati

Page 189 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

661 312 M 01 12 3 16 00011 2012 9 26

CONSTRUCTIE HALA 
PRODUCTIE PELETI CU 

UTILAJE SI ECHIPAMENTE 
TEHNOLOGICE

S.C. BIOSPAN 
REGEN S.R.L. DIMBOVITA

Comuna/Oras 
SLOBOZIA MOARA 

Sat SLOBOZIA 
MOARA

- - - - - - - - - - 225.896 0 192.012 0 33.884 99.477.365

Pct 1.1 -S-a bifat DA, dar sunt necesare unele observatii: solicitantul se declara, la data depunerii proiectului (26.09.2012), intreprindere autonoma. La data evaluarii 
(septembrie 2013)prin accesarea RECOM online, asociatul unic si administrator al SC BIOSPAN REGEN SRL - TIRIFON CRISTINA IULIA- a fost regasita ca asociat 
(50%) si administrator in societatea FIRE PROTECTION ENGENEERING SRL, societate infiintata in martie 2013. Activitatea principala a acestei noi societati este 
Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice (cod CAEN 2511). Prin raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare, solicitantul depun
Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor, si declara ca este legat cu societatea FIRE PROTECTION ENGENEERING SRL. La data 
evaluarii (septembrie 2013)prin accesarea RECOM online, asociatul unic si administrator al SC BIOSPAN REGEN SRL - TIRIFON CRISTINA IULIA- a fost regasita ca 
asociat (50%) si administrator in societatea FIRE PROTECTION ENGENEERING SRL, societate infiintata in martie 2013. Activitatea principala a acestei noi societati este 
Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice (cod CAEN 2511). Prin raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare, solicitantul depun
Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor, si declara ca este legat cu societatea FIRE PROTECTION ENGENEERING SRL. EG2- S-a 
bifat NU deoarece solicitantul, in baza doc. 1 -SF - nu poate demonstra viabilitatea investitiei si atingerea obiectivelor masurii 312 avand in vedere ca informatiile din cadrul 
proiectului sunt incomplete, insuficiente si contradictorii. Cap. 2.5 -piata de aprovizionare si desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru aprovizionar
si valorificarea produselor obtinute prin implementarea proiectului- este tratat cu superficialitate fiind oferite date nereale, avand in vedere activitatea desfasurata conform 
codurilor CAEN de catre potentialii furnizori si clienti (furnizorul de materie prima -DINU ALISE_SYULBIE I.I. desfasoara activitati profesionale, stiintifice si tehnice (CAEN 
7490), iar clientul - SEBA RECYCLING SRL desfasoara activitatea de fabricarea altor masini si utilaje specifice n.c.a.(CAEN 2899). Solicitantul depune douaprecontracte, 
unul cu societatea privind furnizarea de deseuri de lemn, celalalt cu societatea cumparatoare a produsului finit (Precontract nr. 09/17.09.2012 cu DINU ALISE SYULBIE I.I. 
si Precontract nr. 632/12.09.2012 cu SEBA RECYCLING SRL).Prin proiect se doreste producerea de peleti. Din informatiile prezentate nu s-a putut stabili daca peletii sunt 
fabricati din deseuri lemnoase si/sau deseuri lemnoase si vegetale. Spatiul propus pentru constuctie hala (300-315,04 mp)este supradimensionat fata de nevoile reale ale 
investitiei (in oferta luata in calcul, spatiul necesar echipamentului este de cca 100 mp). Datele referitoare la dimensiunea halei si amplasamentul acesteia sunt contradicto
(SF - parte scrisa 315,04 mp, SF -parte desenata 300 mp). Desi au fost cerute precizari prin Solicitarea de informatii suplimentare, unele aspect au ramas neclare 
(Slicitantul produce peleti numai din deseuri lemnoase sau si din deseuri vegetale, amplasarea halei fata de axul celor doua drumuri, solutia aleasa pentru compartimentarile 
interioare, solicitantul angajeaza 9 persoane desi cheltuieli de personal sunt prevazute pentru 8 persoane).Informatiile din Buget, cap. 2- Cheltuieli pentru asigurarea 
utilitatilor (bransamente utilitati din interiorul amplasamentului-canalizare, retea apa + statie pompare, retea electrica- si a celor din exteriorul spatiului juridic -drum) sunt 
subestimate. Valoarea cuprinsa in acest capitol nu asigura realizarea in conditii de calitate a tuturor utilitatilor necesare functionarii investitiei. Totodata, solicitantul nu a 
prezentat acordul proprietarului privind realizarea retelei electrice in afara spatiului juridic. Studiul hidrologic cerut prin solicitarea de informatii suplimentare este depus de 
solicitant dar nu demonstreaza ca este intocmit pentru amplasamentul investitiei.Graficele de implementare fizic si valoric contin date contradictorii. EG2- S-a bifat NU 
deoarece solicitantul, in baza doc. 1 -SF - nu poate demonstra viabilitatea investitiei si atingerea obiectivelor masurii 312 avand in vedere ca informatiile din cadrul 
proiectului sunt incomplete, insuficiente si contradictorii, iar unele dintre ele sunt false. De exemplu, in cap. 2.5 - Piata de aprovizionare si desfacere, concurenta si strategia 
de piata ce va fi aplicata pentru aprovizionarea si valorificarea produselor obtinute prin implementarea proiectului- elaboratorul trateaza cu superficialitate semnificatia 
conceptului de management al aprovizionării si desfacerii, fiind oferite date nereale.Îndeplinirea cu succes a obiectului de activitate al oricărei firme presupune realizarea 
unui circuit economic în conditii de eficientă ridicată: aprovizionare - productie - desfacere (vânzare), în conditii de eficientă ridicată. Insa activitatea desfasurata, conform 
codurilor CAEN, de catre potentialii furnizori si clienti cu care solicitantul a incheiat contracte, nu are nicio legatura cu proiectul. Astfel, furnizorul de materie prima - DINU 
ALISE_SYULBIE I.I. desfasoara activitati profesionale, stiintifice si tehnice (CAEN 7490), iar clientul - SEBA RECYCLING SRL desfasoara activitatea de fabricare a altor 
masini si utilaje specifice n.c.a.(CAEN 2899) si nici codurile secundare nu au legatura cu activitatea din proiect. Solicitantul depune doua precontracte, unul cu societatea 
privind furnizarea de deseuri de lemn, celalalt cu societatea cumparatoare a produsului finit (Precontract nr. 09/17.09.2012 cu DINU ALISE SYULBIE I.I. si Precontract nr. 
632/12.09.2012 cu SEBA RECYCLING SRL).Prin proiect se doreste producerea de peleti. Din informatiile prezentate nu s-a putut stabili daca peletii sunt fabricati din 
deseuri lemnoase si/sau deseuri lemnoase si vegetale, daca este sau nu o activitate sezoniera. Spatiul propus pentru constuctie hala (300-315,04 mp)este 
supradimensionat fata de nevoile reale ale investitiei (in oferta luata in calcul, spatiul necesar echipamentului este de cca 100 mp). Datele referitoare la dimensiunea halei si 
amplasamentul acesteia sunt contradictorii (SF - parte scrisa 315,04 mp, SF -parte desenata 300 mp). Desi au fost cerute precizari prin Solicitarea de informatii 
suplimentare unele aspecte au ramas neclare (Solicitantul produce peleti numai din deseuri lemnoase sau si din deseuri vegetale amplasarea halei fata de axul celor do

662 312 M 01 12 3 16 00025 2012 9 27

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
SI SOFTWARE PENTRU 

ACTIVITATI DE 
TELECOMUNICATII PRIN 
RETELE FARA CABLU IN 

COMUNA CONTESTI, 
JUDETUL DAMBOVITA

S.C. GLOBAL 
WIRETECH 

S.R.L.
DIMBOVITA

Comuna/Oras 
CONTESTI Sat 

CONTESTI
- - - - - - - - - - 212.205 0 148.543 0 63.662 99.625.908

1.1-Statutul solicitantului-neindeplinitIn urma verificarii solicitantului prin serviciul online RECOM, al ONRC(aplicind noua metodologie de verificare a fisei de eligibilitate 
E3.1-versiunea 7)s-a constatat ca reprezentantul legal Apostolescu Doinita este asociat in societatea SC Dofa Grup SRL cu cota de participare la beneficii si pierderi de 
80% si este conform celor declarate in Anexa 4.1-Declaratie privind incadrarea inteprinderii in categoria microinteprinderilor.In aceasta declaratie solicitantul bifeaza la tipul 
inteprinderii ca fiind inteprindere legata si completeaza la cap.2-calculul pentru inteprinderile partenere sau legate. Pentru SC Dofa Grup SRL solicitantul completeaza 
numarul mediu de salariati ca fiind 5 si cifra de afaceri 404.413 mii euro.Pentru societatea SC Global Wiretech SRL se estimeaza un numar de 6 locuri de munca, deci nu 
se respecta statutul de microinteprindere(cu 9 angajati). Statutul solicitantului este neindeplinit. Solicitantul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili. S-a bifat NU.1.2 
Solicitantul si-a insusit angajamentele luate in Declaratia pe propria raspundere F dar nu indeplineste conditiile de eligibilitate mentionate la punctul 1.1-statutul 
solicitantului. La punctul 2 din Declaratia F reprezentantul legal declara ca indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in fisa masurii si Ghidul solicitantului dar 
solicitantul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili.1.3,1.4,1.5 s-a bifat NU1.6-Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii(cod CAEN-6110) La criteriile de 
eligibilitate (EG1,EG2,EG3,EG4,EG5,EG6,EG7,EG8) s-a bifat NU Nu s-a mai completat matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare iar la matricea bugetului la 
valori verificate de OJPDRP s-a trecut o Nu s-a mai completat matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare.Beneficiarul nu apartine categoriilor de beneficiari 
eligibili. La matricea bugetului la valori verificate de OJPDRP s-a trecut o.Beneficiarul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili pe masura 312. La planul financiar 
totalizator valorile completate de OJPDRP sunt 0 Proiectul este neeligibil.Beneficiarul nu apartine categoriei de beneficiari eligibili pe masura 312. 1.1-Statutul solicitantului-
neindeplinitIn urma verificarii solicitantului prin serviciul online RECOM, al ONRC(aplicind noua metodologie de verificare a fisei de eligibilitate E3.1-versiunea 7)s-a 
constatat ca reprezentantul legal Apostolescu Doinita este asociat in societatea SC Dofa Grup SRL cu cota de participare la beneficii si pierderi de 80% si este conform 
celor declarate in Anexa 4.1-Declaratie privind incadrarea inteprinderii in categoria microinteprinderilor.In aceasta declaratie solicitantul bifeaza la tipul inteprinderii ca fiind 
inteprindere legata si completeaza la cap.2-calculul pentru inteprinderile partenere sau legate. Pentru SC Dofa Grup SRL solicitantul completeaza numarul mediu de 
salariati ca fiind 5 si cifra de afaceri 404.413 mii euro.Pentru societatea SC Global Wiretech SRL se estimeaza un numar de 6 locuri de munca, deci nu se respecta statutul 
de microinteprindere(cu 9 angajati). Statutul solicitantului este neindeplinit. Solicitantul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili. S-a bifat NU.

663 312 C 01 12 3 16 00019 2012 9 27

"CONSTRUIRE HALA, 
INFIINTARE LINIE 

PRODUCTIE CONFECTII 
METALICE"

SC ANTALEROX 
SRL DIMBOVITA

Comuna/Oras 
VACARESTI Sat 

BUNGETU
- - - - - - - - - - 231.035 39.790 196.380 0 34.655 99.822.288

În Studiul de fezabilitate nu există nicio referire / descriere detaliată cu privire la modul de realizare a podului peste canalul de irigaţii sau a drumului de acces până la limita 
proprietăţii. În cererea de finanţare este prezentată Adeverinţa nr.6033/19.09.2012 eliberată de Primăria Comunei Văcăreşti prin care aceasta este de acord ca accesul la 
terenul proprietate SC ANTALEROX SRL aflat în T13/13, parcelele 144/1,144/2,144/3,144/4,144/5, 144/6 să se facă prin construirea unui pod peste canalul de irigaţii. La 
vizita pe teren efectuată de către experţii OJPDRP BUCUREŞTI în data 09.10.2012 se menţionează că accesul la investiţie se va face în baza adeverinţei mai sus 
menţionate. Solicitantul, S.C. ANTALEROX S.R.L., deţine un contract de vânzare-cumpărare autentificat nr. 1085/18.09.2012, ce îi conferă dreptul de proprietate asupra 
terenului arabil în suprafaţă de 6000 m.p., situat în extravilanul comunei Văcăreşti, T13/13, parcelele 144/1, 144/2, 144/3 144/4, 144/5, 144/6, judeţul Dâmboviţa. Accesul 
la investiţie / amplasament se face din drumul comunal şi are la bază adeverinţa eliberată de Primăria Comunei Văcăreşti nr.6033/19.09.2012, “prin construirea unui pod 
care nu afectează cu nimic canalul de irigaţii”, acest aspect fiind consemnat în fisa de verificare pe teren E3.8 de către experţii OJPDRP Bucureşti la efectuarea vizitei în 
teren din data de 09.10.2012. Avizul pentru construirea unui pod peste canalul de irigaţii privind accesul la amplasamentul investiţiei poate fi dat numai de căre 
ANIF.ANIF–ul este autoritatea care administrează şi gestionează sistemul de irigaţii din România şi în consecinţă, solicitantul trebuia să prezinte acordul / avizul ANIF 
privind construirea acestui pod pentru accesul la investiţie.Prin urmare, considerăm că S.C. ANTALEROX S.R.L. nu va putea asigura funcţionarea obiectivului investiţie din 
punct de vedere al infrastructurii de acces.Având în vedere elementele mai sus menţionate solicitantul nu îndeplineste criteriile de eligibilitate EG1 şi EG6. La punctul 3.5 s-
a bifat "NU" deoarece solicitantul, S.C. ANTALEROX S.R.L., nu are prevăzute în Bugetul Indicitaiv cheltuieli diverse şi neprevăzute. În Studiul de Fezabilitate nu există 
nicio referire / descriere detaliată cu privire la modul de realizare a podului peste canalul de irigaţii sau a drumului de acces până la limita proprietăţii. În Cererea de 
Finanţare este prezentată Adeverinţa nr. 6033/19.09.2012 eliberată de Primăria Comunei Văcăreşti prin care aceasta este de acord ca accesul la terenul - proprietate SC 
ANTALEROX SRL aflat în T13/13, parcelele 144/1, 144/2, 144/3, 144/4, 144/5, 144/6, să se facă “prin construirea unui pod care nu afectează cu nimic canalul de irigaţii”. 
Acest aspect este consemnat şi în fişa de verificare pe teren E3.8 de către experţii OJPDRP Bucureşti la efectuarea vizitei în teren din data de 09.10.2012.Avizul pentru 
construirea unui pod peste canalul de irigaţii privind accesul la amplasamentul investiţiei nu poate fi dat de către primărie (printr-o adeverinţă), ci de autorităţi abilitate în 
domeniu. ANIF–ul este autoritatea care administrează şi gestionează sistemul de irigaţii din România şi, în consecinţă, solicitantul trebuia să prezinte acordul / avizul ANIF 
privind construirea acestui pod pentru accesul la investiţie.Având în vedere cele prezentate, S.C. ANTALEROX S.R.L. nu va putea asigura funcţionarea obiectivului 
investiţiei din punct de vedere al infrastructurii şi ca urmare, proiectul este declarat NEELIGIBIL deoarece proiectul nu îndeplineşte criteriile de eligibilitate EG1 şi EG6. Su
de acord cu observatiile mentionate de expertul 1.
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664 312 C 01 12 3 16 00021 2012 9 27 CONSTRUCTIE FABRICA DE 
PELETI

SC MOARA 
TEODORA BIO 

SRL-D
DIMBOVITA

Comuna/Oras 
SLOBOZIA MOARA 

Sat SLOBOZIA 
MOARA

- - - - - - - - - - 235.291 12.500 199.997 0 35.294 100.022.285

Pct.1.1 - S-a bifat cu "NU" deoarece Doc 2.privind Declaratia pe proprie raspundere- depus prin proiect si prin Raspunsul la solicitarile de informatii suplimentare este 
incorect completat de catre solicitant intrucat din continut nu rezulta ca SC MOARA TEODORA BIO SRL-D "nu a desfasurat activitate anterior depunerii proiectului" in 
conformitate cu metodologia de evaluare afisata pe site-ul www.apdrp.ro precum si cu respectarea legislatiei in vigoare.Solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele 
luate in Declaratia F avand in vedere ca proiectul este neeligibil. Pct.1.1 - S-a bifat cu "NU" deoarece Doc 2.privind Declaratia pe proprie raspundere- depus prin proiect si 
prin Raspunsul la solicitarile de informatii suplimentare este incorect completat de catre solicitant intrucat din continut nu rezulta ca SC MOARA TEODORA BIO SRL-D "n
a desfasurat activitate anterior depunerii proiectului" in conformitate cu metodologia de evaluare afisata pe site-ul www.apdrp.ro precum si cu respectarea legislatiei in 
vigoare.Solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia F avand in vedere ca proiectul este neeligibil. EG1,EG6 -S-a bifat cu "NU"-Solicitantul nu a 
depus copii ale planurilor anexa la Contractul de vanzare cumparare si panurilor Anexa la Certificatul de urbanism(valabil pentru realizarea investitiei) in vederea stabilirii 
exacte a amplasamentului investitiei precum si a corespondentei acestuia cu informatiile scrise din SF si documentele anexa.EG2 -S-a bifat cu "NU"-solicitantul prin datele 
inscrise in CF si in doc anexa nu demonstreaza viabilitatea investitiei astfel:.- obiectivele proiectului inclusiv fundamentarea si necesitatea investitiei sunt aspecte tratate la 
modul general, fara referire concreta la activitatea solicitantului, fara a putea fi cuantificate si urmarite in timp. Identificarea de catre solicitant a provenientei valorilor folosite 
in prognozele financiare care stau la baza verificarii obiectivului privind cresterea viabilitatii economice este incompleta si nesustenabila :datele referitoare la productia 
propusa a se obtine nu sunt in corelare cu capacitatea linie de peleti propusa a se achizitiona avand in vedere ca din oferta rezulta o capacitate medie de cca 850 
Kg/h(consumuri 1000 kg/h paie grau ,850 kg/h fan,750 kg/h paie rapita)si tinand cont de randamentul de 1.1 se obtin cca 772 kg/h fata de 500Kg/h cantitatea prognozata a 
se obtine incepand cu primul an ajungand la un grad de utilizare al utilajului de 64% an1 si 80% in an 5 de prognoza,diferit de cel prognozat(80% an 1 -100% an 5); nu sunt 
identificate cheltuielile aferente hidroforului si boilerului electric, utilaje mentionate ca si consumatoare de energie electrica in prognoze; nu se specifica in SF nr. de panouri 
fotovoltaice si, de asemenea puterea nominala a acestora -6-10 KW nu este corelata cu cea din oferta depusa -25 kw.- In raspunsul la informatii se mentioneaza faptul ca 
solicitantul detine un tractor prin contract de comodat iar in prognoze nu au fost cuprinse cheltuieli aferente intretinerii acestuia- cheltuielile cuprinse in buget nu sunt corect 
estimate intrucat nu sunt corelate cu informatiile din SF parte scrisa si cea desenata.- fluxul tehnologic este incomplet intrucat in SF se specifica necesitatea uscarii materiei 
prime pana la atingerea umiditatii de max 14% iar linia de peleti propusa si luata in calcul la stabilirea bugetului nu contine uscator.De asemenea nu este pozitionata in plan 
flux masina de ambalat. -spatiul ce urmeaza a fi construit pentru functionarea liniei de peleti este supradimensionat nu este in concordanta cu fluxul tehnologic si cu 
necesitatile de functionare a acesteia(a se vedea in oferta luata in calcul-necesita un spatiu de numai 60 mp.- suprafetele construite aferente spatiilor administrative inclusiv 
camera sef fabrica,nu sunt justificate suficient in corelare cu nr. angajati/mp construit.Totodata s-a constatat ca la compartimentari sectiunea transversala nu corespunde cu 
plan parter si plan etaj. -Foaia de capat a SF nu contine semnaturile in original a intreg colectivului de elaborare conf precizarilor Ghidului solicitantului.-nu se identifica 
situatia juridica a terenului folosit pentru realizare utilitati in afara spatiului juridic si dupa caz a acordurilor proprietarilor acestuia.. EG3- S-a bifat cu "NU" deoarece Doc 
2.Declaratia pe proprie raspundere-depus prin proiect si prin Raspunsul la solicitarile de informatii suplimentare este incorect completata si nu se poate stabili daca 
solicitantul a desfasurat activitatein anul anterior depunerii si daca a avut venituri din exploatare. EG1,EG6 -S-a bifat cu "NU"-Solicitantul nu a depus copii ale planurilor 
anexa la Contractul de vanzare cumparare si panurilor Anexa la Certificatul de urbanism(valabil pentru realizarea investitiei) in vederea stabilirii exacte a amplasamentului 
investitiei precum si a corespondentei acestuia cu informatiile scrise din SF si documentele anexa.EG2 -S-a bifat cu "NU"-solicitantul prin datele inscrise in CF si in doc 
anexa nu demonstreaza viabilitatea investitiei astfel:.- obiectivele proiectului inclusiv fundamentarea si necesitatea investitiei sunt aspecte tratate la modul general, fara 
referire concreta la activitatea solicitantului, fara a putea fi cuantificate si urmarite in timp. Identificarea de catre solicitant a provenientei valorilor folosite in prognozele 
financiare care stau la baza verificarii obiectivului privind cresterea viabilitatii economice este incompleta si nesustenabila :datele referitoare la productia propusa a se obtine 
nu sunt in corelare cu capacitatea linie de peleti propusa a se achizitiona avand in vedere ca din oferta rezulta o capacitate medie de cca 850 Kg/h(consumuri 1000 kg/h 
paie grau ,850 kg/h fan,750 kg/h paie rapita)si tinand cont de randamentul de 1.1 se obtin cca 772 kg/h fata de 500Kg/h cantitatea prognozata a se obtine incepand cu 
primul an ajungand la un grad de utilizare al utilajului de 64% an1 si 80% in an 5 de prognoza,diferit de cel prognozat(80% an 1 -100% an 5); nu sunt identificate cheltuielile 
aferente hidroforului si boilerului electric, utilaje mentionate ca si consumatoare de energie electrica in prognoze; nu se specifica in SF nr. de panouri fotovoltaice si, de 
asemenea puterea nominala a acestora -6-10 KW nu este corelata cu cea din oferta depusa -25 kw.- In raspunsul la informatii se mentioneaza faptul ca solicitantul detine 
un tractor prin contract de comodat iar in prognoze nu au fost cuprinse cheltuieli aferente intretinerii acestuia- cheltuielile cuprinse in buget nu sunt corect estimate intrucat 
nu sunt corelate cu informatiile din SF parte scrisa si cea desenata - fluxul tehnologic este incomplet intrucat in SF se specifica necesitatea uscarii materiei prime pana
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CONSTRUIRE SECTIE 

PRODUCERE ARTICOLE DIN 
BETON

SC PAVELE 
VIBROPRESATE 

SRL
DIMBOVITA

Comuna/Oras 
TARTASESTI Sat 

TARTASESTI
- - - - - - - - - - 235.141 50.280 199.870 0 35.271 100.222.155

Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in declaratia pe proprie raspundere F, intrucat declaratia pe proprie raspundere a solicitantului conform careia 
declara ca toate “informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate sunt corecte” este falsa. Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate 
in declaratia pe proprie raspundere F- pct.2,3 deoarece proiectul este neeligibil. S-a bifat cu “nu” la criteriul de eligibilitate EG2 deoarece, in baza documentului 1 - studiu de 
fezabilitate, beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei si nu poate justifica atingerea obiectivelor masurii 312.Solicitantul, S.C. PAVELE VIBROPRESATE 
S.R.L., al carei actionar unic si administrator este Androne Corina, avand sediul social in satul Tărtăşeşti, comuna Tărtăşeşti, strada Independenţei, nr. 33, judetul 
Dâmboviţa, isi propune crearea unei micro-intreprinderi pentru productie de articole din beton, in zona rurala, avand ca obiect de activitate fabricarea de pavele, dale si 
borduri, prin presarea betonului (2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii).Titlul proiectului este “Construire sectie producere articole din beton”, avand 
amplasamentul in satul Tărtăşeşti, comuna Tărtăşeşti. Terenul pe care se va construi hala de productie este obtinut prin contractul de vanzare nr. 3005/06.09.2012, iar 
Androne Corina si Androne Gheorghe Ginel, soti, casatoriti sub regimul comunitatii legale de bunuri, au calitatea de vanzatori.Prin verificarea în RECOM, s-a constatat ca 
Androne Gheorghe Ginel, sotul reprezentantului legal, este actionar unic si administrator al S.C. CONSTRUCTII MILLENIUM SRL (numar de ordine in Registrul 
Comertului: J15/354/2002), firma in stare de functionare, avand sediul social si punct de lucru in satul Tărtăşeşti, comuna Tărtăşeşti. S.C. CONSTRUCTII MILLENIUM 
SRL desfasoara in acelasi sat, aceeasi activitate de fabricare a pavelelor, dalelor si bordurilor. Conform www.constructiimillenium.ro, “Constructii Millenium este din 1994 
dedicat fabricarii pavelelor, pietrii de placat si elementelor de decor pentru gradina, din beton. Produsele sunt fabricate prin vibro-turnare din beton aditivat, rezistent la ciclul 
inghet-dezghet, dupa o reteta proprie imbunatatita permanent.”Prezenta acestei societati cu experienta, care produce aceeasi paleta de produse, reprezinta un risc ridicat al 
derularii acestui proiect.In intocmirea studiului de fezabilitate, s-a omis existenta S.C. CONSTRUCTII MILLENIUM SRL, astfel incat, pentru solicitantul S.C. PAVELE 
VIBROPRESATE S.R.L.:- Nu pot fi indeplinite conditiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului, intrucat nu se poate demonstra viabilitatea investitiei;- Nu pot fi 
atinse obiectivele propuse;- Pot fi periclitate veniturile pe care S.C. PAVELE VIBROPRESATE S.R.L. si le-a prognozat prin proiect; - Plaja clientilor poate fi afectata;- Nu s
justifica necesitatea si oportunitatea acestei investitii, avand in vedere existenta unei astfel de organizatii, in acelasi domeniu, activitatea economica a S.C. PAVELE 
VIBROPRESATE S.R.L. putand fi ingradita; este limitata dezvoltarea intreprinzatorului de existenta S.C. CONSTRUCTII MILLENIUM SRL;- Piata de desfacere a 
produselor ce se vor realiza prin aceasta investitie este amenintata si restrictionata de un concurent experimentat; exista un conflict de interes ce nu poate fi solutionat.- 
Strategia de piata nu poate fi astfel performanta;- Previziunile financiare nu se pot incadra in valorile descrise de solicitant, prognoza veniturilor nu poate fi luata in 
considerare;- Indicatorii financiari nu vor putea sa repecte valorile.Reprezentantul legal a omis activitatea desfasurata de S.C. CONSTRUCTII MILLENIUM SRL si nu a 
diagnosticat corect situatia prezenta, nu a intocmit o analiza a pietei reala, nu a efectuat o estimare adevarata.Avand in vedere ca piata de desfacere si concurenta 
reprezinta instrumente indispensabile de care orice intreprinzator trebuie sa tina cont pentru derularea unei afaceri si, examinand proiectul din toate punctele de vedere 
prezentate mai sus, consideram ca viabilitatea sa nu poate fi justificata, motiv pentru care proiectul este neeligibil. S-a bifat cu “nu” la criteriul de eligibilitate EG2 deoarece, 
in baza documentului 1 - studiu de fezabilitate, beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei si nu poate justifica atingerea obiectivelor masurii 312.Solicitantul, S.
PAVELE VIBROPRESATE S.R.L., al carei actionar unic si administrator este Androne Corina, avand sediul social in satul Tărtăşeşti, comuna Tărtăşeşti, strada 
Independenţei, nr. 33, judetul Dâmboviţa, isi propune crearea unei micro-intreprinderi pentru productie de articole din beton, in zona rurala, avand ca obiect de activitate 
fabricarea de pavele, dale si borduri, prin presarea betonului (2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii).Titlul proiectului este “Construire sectie producere 
articole din beton”, avand amplasamentul in satul Tărtăşeşti, comuna Tărtăşeşti. Terenul pe care se va construi hala de productie este obtinut prin contractul de vanzare nr. 
3005/06.09.2012, iar Androne Corina si Androne Gheorghe Ginel, soti, casatoriti sub regimul comunitatii legale de bunuri, au calitatea de vanzatori.Prin verificarea în 
RECOM, s-a constatat ca Androne Gheorghe Ginel, sotul reprezentantului legal, este actionar unic si administrator al S.C. CONSTRUCTII MILLENIUM SRL (numar de 
ordine in Registrul Comertului: J15/354/2002), firma in stare de functionare, avand sediul social si punct de lucru in satul Tărtăşeşti, comuna Tărtăşeşti. S.C. 
CONSTRUCTII MILLENIUM SRL desfasoara in acelasi sat, aceeasi activitate de fabricare a pavelelor, dalelor si bordurilor. Conform www.constructiimillenium.ro, 
“Constructii Millenium este din 1994 dedicat fabricarii pavelelor, pietrii de placat si elementelor de decor pentru gradina, din beton. Produsele sunt fabricate prin vibro-turna
din beton aditivat, rezistent la ciclul inghet-dezghet, dupa o reteta proprie imbunatatita permanent.”Prezenta acestei societati cu experienta, care produce aceeasi paleta de 
produse, reprezinta un risc ridicat al derularii acestui proiect.In intocmirea studiului de fezabilitate, s-a omis existenta S.C. CONSTRUCTII MILLENIUM SRL, astfel incat, 
pentru solicitantul S.C. PAVELE VIBROPRESATE S.R.L.:- Nu pot fi indeplinite conditiile minime obligatorii pentru acordarea sprijinului, intrucat nu se poate demonstra 
viabilitatea investitiei;- Nu pot fi atinse obiectivele propuse;- Pot fi periclitate veniturile pe care S C PAVELE VIBROPRESATE S R L si le-a prognozat prin proiect; - Plaj
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TAMPLARIE TIP P

S.C. TAMPLARIA 
ALEX-AND S.R.L. DIMBOVITA

Comuna/Oras 
VALEA LUNGA Sat 

STUBEIE TISA
- - - - - - - - - - 206.616 4.400 175.623 0 30.993 100.397.778

1.1- Care este statutul solicitantului ? Referita- Lista E- 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor. Societatea SC TAMPLARIA ALEX-AND SRL - 
CUI – 30594444 / 27.08.2012, micro-intreprindere nou infiintata, prin d-ul CHITOIU VASILE, cu functia de administrator, completeaza ,semneaza si depune aceasta 
Declaratie, bifand la Tipul intreprinderii, casuta de Intreprindere autonoma. Activitatea principala a acestei societati este aferenta codului CAEN- 1623- Fabricarea altor 
elemente de dulgherie si tâmplarie, pentru constructii si la sediului social, conform art.15 din L359/2004, desfasoara activitati, conform codului CAEN, principal. In urma 
verificarii solicitantului prin serviciul online RECOM, al Oficiului National al Registrului Comertului,( aplicand noua metodologie de verificare a fisei de eligibilitate E3.1-
versiunea 7 ), s-a constatat ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Societatea, SC TAMPLARIA ALEX-AND SRL, nu se gaseste ca asociat sau actionar 
persoana juridica la alte societati. D-ul CHITOIU VASILE, asociat unic si administrator al firmei SC TAMPLARIA ALEX-AND SRL este actionar persoana fizica la 
urmatoarele firme:-CHITOIU VASILE INTREPRINDERE INDIVIDUALA- firma in functiune, CUI-25491051, atribuit in data de 28.04.2009. D-ul Chitoiu Vasile- CNP- 
1770806150756, are calitatea de titular intreprindere individuala, activitatea principala a acestei firme, fiind 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale, iar ca activitati autorizate conform art. 15 din L359/2004, activitati desfasurate in afara sediului social si a sediilor secundare, cod 
CAEN:4120,4332,4334,4391,4399.-TÂMPLARIA ALEX-AND SRL- firma in functiune, având CUI-30594444/27.08.2012. D-ul Chitoiu Vasile, este asociat unic, cu functia 
de administrator, având o cota de participare de 100% / 100%, la beneficii si pierderi. Prin Cererea de Finantare cu nr. de inregistrare F312C011231600017, depusa la OJ. 
Dambovita, d-ul Chitoiu Vasile, doreste sa realizeze investitii in activitati non-agricole, cu codul CAEN-1623, 1621,1622,1624,1629. Prin existenta celor doua firme in 
functiune, având in persoana d-ului, Chitoiu Vasile, asociat unic, administrator si unic actionar, iar prin activitatile autorizate conform art.15 din L359/2004, a codurilor CAE
4332,( lucrari de instalare a tâmplăriei ) respectiv, codurile CAEN1623,( fabricarea produselor din lemn destinate utilizarii in industria constructiilor) 1621,etc,(se desfasoara 
activitati pe aceiasi piata relevanta ori pe piete adiacente ) d-ul Chitoiu Vasile, a incalcat Legea 346/2004., nedeclarând corect statutul intreprinderii. Cele doua firme in 
functiune sunt firme legate. S-a generat, listat si atasat din baza de date RECOM, documentele ce dovedesc incalcarea Legii 346/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare.Pct.1.1- Solicitantul nu se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili. S-a incalcat Legea 346/2004 Pct.1.2- nu este indeplinit. S-a incalcat punctele 2 si 3, din 
Declaratia F. Evaluarea s-a realizat prin aplicarea instructiunii 221/14.02.2013 Criteriu neindeplinit prin aplicarea instructiunii 221/14.02.2013 S-a aplicat instructiunea 
221/14.02.2013 Evaluarea s-a efectuat aplicând instructiunea 221/14.02.2013 Pct.6- S-au listat si atasat extrase din documentul 16, aferent sesiunii in curs. La pct.3- 
acelasi amplasament - au fost indentificate 2 proiecte in aceiasi comuna –Valea Lunga, jud. Dambovita, dar proiecte cu activitati diferite. Nu s-au indentificat legaturi care 
conduca la fractionarea artificiala a investitiei, sau legături financiare. Sau creat conditii artificiale, prin existenta celor doua firme legate, firme cu acelasi administrator. 
acelasi sediu social, acelasi asociat unic in persoana d-lui CHITOIU VASILE. In urma verificarii solicitantului prin serviciul online RECOM, al Oficiului National al Registrului 
Comertului,( aplicand noua metodologie de verificare a fisei de eligibilitate E3.1-versiunea 7 ), s-a constatat ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. 
Societatea, SC TAMPLARIA ALEX-AND SRL, nu se gaseste ca asociat sau actionar persoana juridica la alte societati. D-ul CHITOIU VASILE, asociat unic si administrator 
al firmei SC TAMPLARIA ALEX-AND SRL este actionar persoana fizica la urmatoarele firme:-CHITOIU VASILE INTREPRINDERE INDIVIDUALA- firma in functiune, CUI-
25491051, atribuit in data de 28.04.2009. D-ul Chitoiu Vasile- CNP- 1770806150756, are calitatea de titular intreprindere individuala, activitatea principala a acestei firme, 
fiind 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, iar ca activitati autorizate conform art. 15 din L359/2004, activitati desfasurate in afara sediului 
social si a sediilor secundare, cod CAEN:4120,4332,4334,4391,4399.-TÂMPLARIA ALEX-AND SRL- firma in functiune, având CUI-30594444/27.08.2012. D-ul Chitoiu 
Vasile, este asociat unic, cu functia de administrator, având o cota de participare de 100% / 100%, la beneficii si pierderi. Prin Cererea de Finantare cu nr. de inregistrare 
F312C011231600017, depusa la OJ. Dambovita, d-ul Chitoiu Vasile, doreste sa realizeze investitii in activitati non-agricole, cu codul CAEN-1623, 1621,1622,1624,1629. 
Prin existenta celor doua firme in functiune, având in persoana d-ului, Chitoiu Vasile, asociat unic, administrator si unic actionar, iar prin activitatile autorizate conform art.15 
din L359/2004, a codurilor CAEN 4332,( lucrari de instalare a tâmplăriei ) respectiv, codurile CAEN1623,( fabricarea produselor din lemn destinate utilizarii in industria 
constructiilor) 1621,etc,(se desfasoara activitati pe aceiasi piata relevanta ori pe piete adiacente ) d-ul Chitoiu Vasile, a incalcat Legea 346/2004., nedeclarând corect statu
intreprinderii. Cele doua firme in functiune sunt firme legate. S-a generat, listat si atasat din baza de date RECOM, documentele ce dovedesc incalcarea Legii 346/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare.Pct.1.1- Solicitantul nu se incadreaza in categoria solicitantilor eligibili. S-a incalcat Legea 346/2004 Pct.1.2- nu este indeplinit. S-a 
incalcat punctele 2 si 3, din Declaratia F.
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ACHIZITII ECHIPAMENTE IN 
VEDEREA PRESTARII DE 
SERVICII SPECIALE DE 

CONSTRUCTII IN MEDIUL 
RURAL

S.C. ACES 
QUALITY 

CONSTRUCT 
S.R.L.

DIMBOVITA
Comuna/Oras 

CREVEDIA Sat 
MANASTIREA

- - - - - - - - - - 166.307 0 116.415 0 49.892 100.514.193

PCT 1.1 La vizita pe teren se constata ca suprafata de teren ce va fi utilizata pentru parcarea utilajelor, luata in folosinta in baza contractului de comodat autentificat cu nr 
176/12.09.2101 si Incheierii de completare nr 447/ 13.09.2012, nu are cale de acces. Nu pot fi duse utilajele la locatie . EG1 La vizita pe teren se constata ca suprafata de 
teren ce va fi utilizata pentru parcarea utilajelor, luata in folosinta in baza contractului de comodat autentificat cu nr 176/12.09.2101 si Incheierii de completare nr 447/ 
13.09.2012,- document 3.1- nu are cale de acces. Nu pot fi duse utilajele la locatie .EG 2 . Avand in vedere ca nu exista cale de acces la locul de parcare investitia nu se 
poate implementa si nu este viabila EG6 Documentul 3 - Terenul ce face obiectul Contractului de comodat autentificat sub nr 176/12.09.2012 si completat cu Incheiera de 
completare nr 447/13.09.2012, pentru suprafata de 1000 mp teren din care 561 categoria curti constructii si 439 categoria arabil nu are cale de acces, si nici un fel de 
document care sa permita acesul la teren; deci utilajele nu pot fi parcate la locatia respectiva Deoarece solicitantul nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG1; EG2, EG6, 
nu se mai continua eligibilitatea ; nu se mai verifica Bugetul indicativ, rezonabilitatea preturilor Planul financiar , matrici viabilitate . S-a bifat cu NU punctele respective .Nu
au mai solicitat informatii suplimetare EG 2 . Avand in vedere ca nu exista cale de acces la locul de parcare investitia nu se poate implementa si nu este viabila Deoarece 
solicitantul nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG1; EG2, EG6, nu se mai continua eligibilitatea ; nu se mai verifica Bugetul indicativ, rezonabilitatea preturilor Planul 
financiar , matrici viabilitate . S-a bifat cu NU punctele respective .Nu s-au mai solicitat informatii suplimetare Deoarece cererea de finantare nu este eligibila nu s-a mai 
fcaut verificarea bugetului indicativ si rezonabilitatea preturilor . S-a bifat cu NU toate capitolele Deoarece cererea de finantare nu este eligibila nu s-a mai fcaut verificarea 
bugetului indicativ si rezonabilitatea preturilor . S-a bifat cu NU toate capitolele Deoarece cererea de finantare nu este eligibila nu s-a mai fcaut verificarea Planului financiar . 
S-a bifat cu NU toate capitolele EG1 La vizita pe teren se constata ca suprafata de teren ce va fi utilizata pentru parcarea utilajelor, luata in folosinta in baza contractului de 
comodat autentificat cu nr 176/12.09.2101 si Incheierii de completare nr 447/ 13.09.2012,- document 3.1- nu are cale de acces. Nu pot fi duse utilajele la locatie .EG 2 . 
Avand in vedere ca nu exista cale de acces la locul de parcare investitia nu se poate implementa si nu este viabila EG6 Documentul 3 - Terenul ce face obiectul 
Contractului de comodat autentificat sub nr 176/12.09.2012 si completat cu Incheiera de completare nr 447/13.09.2012, pentru suprafata de 1000 mp teren din care 561 
categoria curti constructii si 439 categoria arabil nu are cale de acces, si nici un fel de document care sa permita acesul la teren; deci utilajele nu pot fi parcate la locatia 
respectiva Deoarece solicitantul nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG1; EG2, EG6, nu se mai continua eligibilitatea ; nu se mai verifica Bugetul indicativ, 
rezonabilitatea preturilor Planul financiar , matrici viabilitate . S-a bifat cu NU punctele respective . Nu s-au mai solicitat informatii suplimentare.Conform Fisei de verificare 
eligibilitate E3.1-M312 Cod Manual 01-02,Versiunea 06 , Proiectul este eligibil daca toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indepliniteCriteriile EG1, EG2: 
EG6 nu sunt indeplinite , proiectul este neeligibil
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INFIINTARE UNITATE DE 
PRODUCTIE MOBILIER 

COMERCIAL IN SATUL ULMI, 
COMUNA ULMI, JUDET 

DAMBOVITA

SC LASER SERV 
SRL DIMBOVITA Comuna/Oras ULMI 

Sat ULMI - - - - - - - - - - 188.920 0 160.582 0 28.338 100.674.775

Pct 1.1Solicitantul depune Declaratie privind incadrarea in categoria microintreprinderi ANEXA 4.1. In urma verificarii in RECOM s-a constatat ca solicitantul nu a declarat 
corect statutul intreprinderii: reprezentantul legal MIRONESCU VLAD-GRIGOREAS , este asocait in cota de 50% la alte 4 societati :1- SC RAV MANAGEMENT SRL CUI 
14366592/2001, cota participare cu 50 % Cifra de afaceri =3.444.683 lei , nr salariati= 62-SC RAV CONTRACTOR SRL , CUI 17473631/2005, cota participare 50%Cifra 
de afaceri =100.024 lei, nr salariati =13-SC RAV BIROTICS ,CUI 8843255/1996, cota de participare 50%Cifra de afaceri = 21.177 lei , nr salariati =14- SC DISPLAY 
SOLUTIONS SRL, CUI 14774311/2002, cota de participare 50% Cifra de afaceri 7.159.967 lei , nr salariati =7Din analiza datelor de mai sus si Notei justificative nr 
03/8.03.2013 depusa de reprezentantul legal Mironescu Vlad-Grigoras rezulta ca solicitantul SC LASER SERV SRL nu se incadreaza in categoria microintreprinderi. De 
altfel reprezentantul legal al proiectului MIRONESCU VLAD-GRIGORAS , la raspunsul la completare de informatiile suplimentare reface Declaratia privind incadrarea in 
categoria microintreprinderi (ANEXA 4.1 ) din care rezulta ca societatea SCLASER SERV SRL este intreprindere legata .Societatea SC LASER SERV nu se incadreaza in 
categoria microintreprinderi proiectul nu este eligibilPCT 1.5 Nu s-a mai continuat verificare celorlalte societati ,deoarece solicitantul este neeligibil ( pct 1.1) S-au solicitat 
informatii suplimentare prin E3.4 nr 627/13.02.2013, si informatii suplimentare completare la E3.4 nr 633/4.03.2013. Raspunsurile la solicitarile de informatii suplimentare 
au fost inregistrate la OJPDRP cu nr 666/21.02.2013, respectiv pentru cele in completare cu nr 984/11.03.2013 Deoarece solicitantul nu este eligibil nu s-a mai verificat 
matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare Deoarece solicitantul este neeligibil nu se mai calculeaza si verifica Bugetul idndicativ .S-a bifat cu NU toate rubric
Solicitantul fiind neeligibil nu s-a verificat acest capitol Nu s-a mai verificat acest capitol, solicitantul fiind neeligibil Pct 1.1Solicitantul depune Declaratie privind incadrarea in 
categoria microintreprinderi ANEXA 4.1. In urma verificarii in RECOM s-a constatat ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii: reprezentantul legal 
MIRONESCU VLAD-GRIGOREAS , este asocait in cota de 50% la alte 4 societati :1- SC RAV MANAGEMENT SRL CUI 14366592/2001, cota participare cu 50 % Cifra 
de afaceri =3.444.683 lei , nr salariati= 62-SC RAV CONTRACTOR SRL , CUI 17473631/2005, cota participare 50%Cifra de afaceri =100.024 lei, nr salariati =13-SC RAV 
BIROTICS ,CUI 8843255/1996, cota de participare 50%Cifra de afaceri = 21.177 lei , nr salariati =14- SC DISPLAY SOLUTIONS SRL, CUI 14774311/2002, cota de 
participare 50% Cifra de afaceri 7.159.967 lei , nr salariati =7Din analiza datelor de mai sus si Notei justificative nr 03/8.03.2013 depusa de reprezentantul legal Mironescu 
Vlad-Grigoras rezulta ca solicitantul SC LASER SERV SRL nu se incadreaza in categoria microintreprinderi. De altfel reprezentantul legal al proiectului MIRONESCU VLA
GRIGORAS , la raspunsul la completare de informatiile suplimentare reface Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderi (ANEXA 4.1 ) din care rezulta ca 
societatea SCLASER SERV SRL este intreprindere legata .Societatea SC LASER SERV nu se incadreaza in categoria microintreprinderi proiectul nu este eligibilPCT 1.5 
Nu s-a mai continuat verificare celorlalte societati ,deoarece solicitantul este neeligibil ( pct 1.1) Sunt atasate la dosarul administarativ documentele listata din RECOM Pct 
1.1Solicitantul depune Declaratie privind incadrarea in categoria microintreprinderi ANEXA 4.1. In urma verificarii in RECOM s-a constatat ca solicitantul nu a declarat 
corect statutul intreprinderii: reprezentantul legal MIRONESCU VLAD-GRIGOREAS , este asocait in cota de 50% la alte 4 societati :1- SC RAV MANAGEMENT SRL CUI 
14366592/2001, cota participare cu 50 % Cifra de afaceri =3.444.683 lei , nr salariati= 62-SC RAV CONTRACTOR SRL , CUI 17473631/2005, cota participare 50%Cifra 
de afaceri =100.024 lei, nr salariati =13-SC RAV BIROTICS ,CUI 8843255/1996, cota de participare 50%Cifra de afaceri = 21.177 lei , nr salariati =14- SC DISPLAY 
SOLUTIONS SRL, CUI 14774311/2002, cota de participare 50% Cifra de afaceri 7.159.967 lei , nr salariati =7Din analiza datelor de mai sus si Notei justificative nr 
03/8.03.2013 depusa de reprezentantul legal Mironescu Vlad-Grigoras rezulta ca solicitantul SC LASER SERV SRL nu se incadreaza in categoria microintreprinderi. De 
altfel reprezentantul legal al proiectului MIRONESCU VLAD-GRIGORAS , la raspunsul la completare de informatiile suplimentare reface Declaratia privind incadrarea in 
categoria microintreprinderi (ANEXA 4.1 ) din care rezulta ca societatea SCLASER SERV SRL este intreprindere legata .Societatea SC LASER SERV nu se incadreaza in 
categoria microintreprinderi proiectul nu este eligibilPCT 1.5 Nu s-a mai continuat verificare celorlalte societati ,deoarece solicitantul este neeligibil ( pct 1.1) Sunt atasate la 
dosarul administarativ documentele listata din RECOM
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669 312 C 01 12 3 16 00052 2012 9 28
ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
FABRICARE PRODUSE DIN 

BETON

CORBEANU 
MARIUS JEAN DIMBOVITA

Comuna/Oras 
ULIESTI Sat 

STAVROPOLIA
- - - - - - - - - - 171.300 53.000 145.605 0 25.695 100.820.380

EG 2 viabilitatea investitiei - criteriu neindeplinit. Proiectul fiind neeligibil - nu s-a completat matrice de verificare a viabilitatii Proiectul fiind neeligibil - nu s-a completat 
bugetul indicativ Proiectul fiind neeligibil - nu s-a completat fisa de verificare a rezonabilitatii preturilor Proiectul fiind neeligibil - nu s-a completat plan financiar Criteriul de 
eligibilitate EG2 – viabilitatea investitiei – neindeplinit si anume:Nu se justifica achizitia utilajelor:- Betoniera – fabricarea betonului nu este activitate eligibila prin masura 
312. Acesta are cod CAEN 2363 care nu se regaseste in Anexa 9. La pct. 2.4 din MJ „Descrierea activitatilor” se mentioneaza ca materiile prime folosite pentru obtinerea 
boltarilor sunt ciment, nisip (pietris), apa, acestea constituind materii prime pentru obtinerea betonului. Solicitantul ar trebui sa porneasca de la beton gata preparat asa cum 
rezulta si din codul CAEN 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru constructii – cod eligibil pentru masura 312. Atasez extrase din Cod CAEN revizuit.- 
Buldoexcavatorul – nu este un utilaj ce se preteaza la producerea de boltari. Acest utilaj este specializat pentru sapare, incarcare, transport agregate minerale, pamant 
etc.Fluxul tehnologic descris de solicitant este nerealist. Prin MJ este descris faptul ca productia de boltari se va face la locatia fiecarui client in parte, la locul de punere in 
opera al produsului finit. Aceasta metoda de fabricare nu este fiabila. Astfel, fluxul tehnologic se bazeaza foarte mult pe aportul clientului si anume acesta este obligat sa 
puna la dispozitie un spatiu pentru stationarea utilajelor (betoniera, vibropresa, buldoexcavator, generator solar), un spatiu pentru stocarea materiei prime folosite la 
producerea boltarilor si un spatiu de uscare a acestora ce necesita timp indeungat fiind o uscare naturala.Pe de alta parte nu mai este uzuala folosirea boltarilor din beton ca 
elemente de constructii, fiind daunatori sanatatii pentru cladirile de locuit.

670 312 C 01 12 3 16 00053 2012 9 28

 „INFIINTARE CENTRU DE 
INFRUMUSETARE IN 
COMUNA CREVEDIA, 

JUDETUL DAMBOVITA“
SC FYTSPA SRL DIMBOVITA

Comuna/Oras 
CREVEDIA Sat 

DARZA
- - - - - - - - - - 246.986 3.500 172.890 0 74.096 100.993.270

1.1-Statutul solicitantului-neindeplinitSocietatea SC FYTSPA SRL ,a depus prin reprezentantul legal, Stoica Iulia, pe M312-SESIUNEA 01/12,proiectul cu numarul de 
inregistrare F312C011231600053/28.09.2012.Codul CAEN al activitatii desfasurate prin proiect este 9602-coafura si alte activitati de imfrumusetare si 9604-activitati de 
intretinere corporala.S-a verificat Declaratia privind incadrarea inteprinderii in categoria microinteprinderilor(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 inteprinderii in categoria microinteprinderilor”,data si asumata prin semnatura de d-na Stoica Iulia care are functia de 
administrator,reiese ca s-a bifat la tipul inteprinderii- statutul de inteprindere autonoma.In urma accesarii bazei de date RECOM s-a constatat ca in societatea SC FYTSPA 
SRL d-na Stoica Iulia este asociat unic cu cota de participare 100%( codul CAEN al activitatii desfasurate prin proiect este 9602-coafura si alte activitati de imfrumusetare si 
9604-activitati de intretinere corporala). Accesind baza de date RECOM s-a constatat ca d-na Stoica Iulia este asociat cu cota de participare la beneficii de 66%, in SC 
Femina SRL,societate care are ca obiect de activitate coafura si alte activitati de infrumusetare(cod CAEN 9602), pentru care desfasoara activitate autorizata conform 
declaratiei tip model 2 nr.503318/05.03.2012, activitate care se desfasoara pe aceeasi piata cu cea din proiectul aflat in verificare(SC FYTSPA SRL). Conform situatiei 
financiare pe anul 2011, numarul mediu de salariati a fost de 3 angajati. Pentru societatea SC FYTSPA SRL se estimeaza un numar de 8 angajati, deci nu se respecta 
statutul de microinteprindere(cu 9 angajati). Numarul de angajati la SC FEMINA SRL(3) + numarul de angajati de la SC Fytspa SRL(8) = 11 ANGAJATI.Astfel analizind 
extrasele din RECOM ,se constata ca cele doua societati SC FYSPET SRL si SC FEMINA SRL functioneaza pe aceeasi piata relevanta ,sunt legate prin intermediul 
persoanelor fizice Stoica Iulia si Stoica Stefan si nu se respecta statutul de microinteprindere.In conformitate cu Declaratia F si cu prevederile Legii346/2004,solicitantul 
avea obligatia sa declare corect statutul societatii cu incadrarea corecta in categoria inteprinderi autonome/partenere/legate. De asemenea solicitantul nu a respectat 
punctele 2 si 3 din Feclaratia F, declaratie asumata de reprezentantul legal prin semnatura.Referitor la cele prezentate mai sus,listind si depunind documentele din Baza de 
date Recom,se constata ca solicitantul SC FYTSPA SRL prin administratorul Stoica Iulia nu a declarat corect statututl societatii(in ceea ce priveste incadrarea in categoria 
inteprinderi autonome/partenere/legate,in conformitate cu Legea 346/2004,art.4) si in conformitate cu metodologia de verificare,proiectul este declarat neeligibil.La punctul 
1.6 nu s-a mai bifat.Datorita declararii neeligibilitatii solicitantului,toate celelalte criterii de eligibilitate se considera neindeplinite. Solicitantul nu apartine categoriilor de 
beneficiari eligibili. Solicitantul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili. 1.1-Statutul solicitantului-neindeplinitSocietatea SC FYTSPA SRL ,a depus prin reprezentantul 
legal, Stoica Iulia, pe M312-SESIUNEA 01/12,proiectul cu numarul de inregistrare F312C011231600053/28.09.2012.Codul CAEN al activitatii desfasurate prin proiect este 
9602-coafura si alte activitati de imfrumusetare si 9604-activitati de intretinere corporala.S-a verificat Declaratia privind incadrarea inteprinderii in categoria 
microinteprinderilor(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 inteprinderii in categoria 
microinteprinderilor”,data si asumata prin semnatura de d-na Stoica Iulia care are functia de administrator,reiese ca s-a bifat la tipul inteprinderii- statutul de inteprindere 
autonoma.In urma accesarii bazei de date RECOM s-a constatat ca in societatea SC FYTSPA SRL d-na Stoica Iulia este asociat unic cu cota de participare 100%( codul 
CAEN al activitatii desfasurate prin proiect este 9602-coafura si alte activitati de imfrumusetare si 9604-activitati de intretinere corporala). Accesind baza de date RECOM s-
a constatat ca d-na Stoica Iulia este asociat cu cota de participare la beneficii de 66%, in SC Femina SRL,societate care are ca obiect de activitate coafura si alte activitati 
de infrumusetare(cod CAEN 9602), pentru care desfasoara activitate autorizata conform declaratiei tip model 2 nr.503318/05.03.2012, activitate care se desfasoara pe 
aceeasi piata cu cea din proiectul aflat in verificare(SC FYTSPA SRL). Conform situatiei financiare pe anul 2011, numarul mediu de salariati a fost de 3 angajati. Pentru 
societatea SC FYTSPA SRL se estimeaza un numar de 8 angajati, deci nu se respecta statutul de microinteprindere(cu 9 angajati). Numarul de angajati la SC FEMINA 
SRL(3) + numarul de angajati de la SC Fytspa SRL(8) = 11 ANGAJATI.Astfel analizind extrasele din RECOM ,se constata ca cele doua societati SC FYSPET SRL si SC 
FEMINA SRL functioneaza pe aceeasi piata relevanta ,sunt legate prin intermediul persoanelor fizice Stoica Iulia si Stoica Stefan si nu se respecta statutul de 
microinteprindere.In conformitate cu Declaratia F si cu prevederile Legii346/2004,solicitantul avea obligatia sa declare corect statutul societatii cu incadrarea corecta in 
categoria inteprinderi autonome/partenere/legate. De asemenea solicitantul nu a respectat punctele 2 si 3 din Feclaratia F, declaratie asumata de reprezentantul legal prin 
semnatura.Referitor la cele prezentate mai sus,listind si depunind documentele din Baza de date Recom,se constata ca solicitantul SC FYTSPA SRL prin administratorul 
Stoica Iulia nu a declarat corect statututl societatii(in ceea ce priveste incadrarea in categoria inteprinderi autonome/partenere/legate,in conformitate cu Legea 
346/2004,art.4) si in conformitate cu metodologia de verificare,proiectul este declarat neeligibil.Datorita declararii neeligibilitatii solicitantului,toate celelalte criterii de 
eligibilitate se considera neindeplinite

671 312 C 01 12 3 16 00051 2012 9 28
ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
FABRICARE PRODUSE DIN 

BETON

CORBEANU 
ALEXANDRU DIMBOVITA

Comuna/Oras 
ULIESTI Sat 
JUGURENI

- - - - - - - - - - 171.300 53.000 145.605 0 25.695 101.138.875

EG1-Investitia va fi amplasata in spatiul ruralconform descrierii din MJ si conform contractului de comodat(nr.1376/12.09.2012) atasat la documentatie.Solicitantul are 
extras de carte funciara si in declaratia privind punctul de lucru specifica ca activitatea se va desfasura in spatiul rural, se va autoriza ca inteprindere individuala cu cod 
CAEN 2361-fabricarea produselor din beton pentru constructii.EG2-Acest criteriu este neindeplinit.Achizitia de utilaje nu se justifica:-betoniera va asigura producerea 
betonului necesar productiei de boltari-fabricarea betonului nu este activitate eligibila prin masura 312.Fabricarea betonului are cod CAEN 2363(COD CAEN revizuit) care 
nu se regaseste in Anexa 9 din Ghidul solicitantului.Asa cum rezulta din codul CAEN 2361-fabricarea produselor din beton pentru constructii-cod eligibil pentru masura 31
solicitantul ar trebui sa porneasca de la beton gata preparat.Buldoexcavatorul este un utilaj specializat pentru sapare,incarcare,transport agregate minerale,pamint etc.Prin 
proiect se descrie ca acest utilaj este folosit pentru descarcarea si manipularea paletilor cu saci de ciment,stiviurea nisipului si pietrisului,cu ajutorul cupei se va transporta 
betonul de la betoniera la buncarul de beton al presei vibrante mobile si manipularea paletilor cu boltari cu ajutorul bratului cu cirlig.Prin MJ este descris faptul ca productia 
de boltari se va face la fiecare client in parte, la locul de punere in opera a produsului finit.Aceasta metoda de fabricare nu este viabila Fluxul tehnologic se bazeaza foarte 
mult pe aportul clientului,acesta fiind obligat sa puna la dispozitie un spatiu pentru stationarea utilajelor(betoniera,vibropresa,buldoexcavator,generator solar),un spatiu pen
stocarea materiei prime folosite la producerea boltarilor(nisip,pietris,ciment,apa) si un spatiu de uscare a acestora ce necesita timp indelungat fiin vorba de uscare 
naturala.Proiectul este neeligibil.Acest criteriu privind viabilitatea este neindeplinit.EG4-Reprezentantul legal are declaratie pe propria raspundere ca va urma un curs de 
calificare in domeniu obiectului de activitate.EG5-Beneficiarul are anexat la documentatie clasarea notificarii de la APM si de la DSPEG6- Beneficiarul are un contract de 
comodat(nr.1376/21.09.2012) pentru terenul in suprafata de 2204mp,teren folosit pentru depozitarea-parcarea utilajelorEG7-Beneficiarul are extras de cont depus la 
documentatie.Suma totala acopera partea de cofinantare privata din totalul valorii eligibile a proiectului.EG8-Beneficiarul are anexat Declaratia pe propria raspundere(anexa 
4.3)-suma totala a ajutorului public nerambursabil nu depaseste 200.000euro.Mentionez ca nu s-a mai completat matricea de verificare a eligibilitatii,bugetul indicativ,fisa de 
verificare a rezonabilitatii preturilor,planul financiar. Observatiile sunt prezentate la verificarea criteriilor de eligibilitate. Exista doua proiecte cu acelasi amplasament depuse 
de doi frati (Corbeanu Alexandru si Corbeanu Marius Jean).Consideram faramitarea exploatatiei agricole in scopul de a beneficia de mai multe proiecte pe aceeasi masura. 
Criteriul de eligibilitate EG2-este neindeplinit si punctul 6 din eligibiliTATE(crearea de conditii artificiale).PROIECTUL ESTE NEELIGIBIL.
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672 312 C 01 12 3 16 00050 2012 9 28 FABRICA DE PANOURI DIN 
LEMN

SC MASSIVE 
WOOD SRL DIMBOVITA

Comuna/Oras 
BUCIUMENI Sat 
DEALU MARE

- - - - - - - - - - 234.953 1.833 199.700 0 35.253 101.338.575

Pct.1.1- S-a bifat DA, dar sunt necesare unele observatii: Solicitantul(SC MASSIVE WOOD SRL)declara ca este intreprindere partenera cu Societatea SC BEA BUSSINE
GROUP SRL. Deoarece s-a constatat, prin accesarea RECOM online, ca SC BEA BUSSINES GROUP SRL a fost dizolvata conform art. 235 din Legea 31/1990 si radiata 
la data de 17.12.2012, nu s-a putut verifica actionariatul si situatiile financiare ale acestei societati, astfel incat verificarea respectarii acestui punct s-a bazat pe Declaratia 
solicitantului pe proprie raspundere.Pct.1.2 S-a bifat "NU" deoarece solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia F avand in vedere ca proiectul 
este neeligibil - EG1,,EG2. Pct.1.1- S-a bifat "DA", desi sunt necesare unele observatii: Solicitantul(SC MASSIVE WOOD SRL)declara ca este intreprindere partenera cu 
Societatea SC BEA BUSSINES GROUP SRL. Deoarece s-a constatat, prin accesarea RECOM online, ca SC BEA BUSSINES GROUP SRL a fost dizolvata conform art. 
235 din Legea 31/1990 si radiata la data de 17.12.2012, nu s-a putut verifica actionariatul si situatiile financiare ale acestei societati, astfel incat verificarea respectarii 
acestui punct s-a bazat pe Declaratia solicitantului pe proprie raspundere.Pct.1.2 S-a bifat "NU" deoarece solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in 
Declaratia F avand in vedere ca proiectul este neeligibil - EG1,,EG2. EG1- S-a bifat NU intrucat informatiile cuprinse in documentul 3 nu sunt in concordanta cu cele din 
Studiul de fezabilitate. De asemenea solicitantul nu prezinta Extras de carte funciara sau Document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru. Extrasul 
Carte funciara este necesar pentru demonstrarea dreptului real de proprietate, neingradit si a dreptului de servitude pentru numarul cadastral 70320.Conform Contractului
Vanzare-cumparare nr.3614/26.09.2012, SC MASSIVE WOOD SRL cumpara de la SC PRINCO GRUP SA terenul in suprafata de 720 mp cu 8125,92 lei, teren situate in 
intravilanul comunei Buciumeni, sat Dealu Mare, judetul Dambovita, numar cadastral 70320. In acelasi contract se prevede pentru terenul de 720 mp o servitute de trecere 
in suprafata de 299 mp, cu latimea de 6 m asupra terenului cu numar cadastral 70318. Informatiile din SF referitoare la terenul pe care se va face investitia sunt 
contradictorii si in neconcordanta cu documentele depuse in proiect. Astfel, in SF (cap. 2 -pag.24 si cap.3- pag.41)se precizeaza ca solicitantul detine in proprietate un tere
in suprafata de 378 mp, cu numar cadastral 70321 (cap.3-pag.29). De asemenea datele referitoare la drumul de servitute sunt contradictorii, in cap.3-pag.30 acesta este 
situate in partea de sud a terenului, iar in cap.3-pag.29 si in planurile desenate (pag.151,153,154) in partea estica a terenului. Studiul Geotehnic din cadrul SF este intocmit 
pentru o suprafata de teren de 720 mp cu numar cadastral 70321. In cadrul Studiului de fezabilitate s-au constatat urmatoarele: - cap.7.3 -lipsa unor Planuri - Plan de 
amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000,) Plan de situatie cu amplasarea retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:1.000-1:500), Planul de amplasare a 
utilajelor pe fluxul tehnologic - cap.6 -Plan financiar incomplet - cap.5 -O singura oferta pentru un utilaj in valoare de 150.316 Euro, netradusa si nerelevanta ca pret 
Solicitantul nu a depus Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatial rural cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare.EG2- S-a 
bifat NU deoarece solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. Din informatiile prezentate in Studiul de fezabilitate reiese ca solicitantul nu poate functiona 
independent in cadrul unui flux tehnologic, in cazul de fata fabricarea de panouri din lemn - cod CAEN 1621.In vecinatatea amplasamentului prezentului proiect 
functioneaza o societate -SC PRINCO GRUP SA - cu activitate principala fabricarea de mobila (CAEN 3109) si care detine in cadrul Certificatului constatator, ca activitate 
secundara, si codul CAEN 1621 (Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn). Terenul aferent investitiei, in suprafata de 720 mp, a fost cumparat de la aceasta societate. 
Din cele descrise in SF si in Precontractul incheiat in data de 27.09.2012, intre SC PRINCO GRUP SA si SC MASSIVE WOOD SRL, reiese ca o serie de utilitati sunt 
comune -alimentarea cu energie termica,apa si parcare. Prin proiect, SC MASSIVE WOOD SRL, construieste o hala de productie de 576 mp si achizitioneaza un singur 
utilaj - masina de imbinat in dinti. Pentru producerea de panouri din lemn, solicitantul are nevoie de o serie de utilaje, utilaje pe care in cea mai mare parte le inchiriaza de la 
SC PRINCO GRUP SA (pag.41, 62 din SF, Precontract de la pag. 216-217).Totodata se constata supradimensionarea spatiului de productie, in comparatie cu numarul 
utilajelor achizitionate. Principalul potential funizor de materie prima (material lemnos, frize)al solicitantului este SC PRINCO GRUP SA (40%).In concluzie, avand in vedere 
elementele commune ale celor doua societati- SC PRINCO GRUP SA si SC MASSIVE WOOD SRL - se constata ca acestea vor functiona ca un tot unitar. EG5- S-a bifat 
NU deoarece in Documentul eliberat de APM Dambovita -Decizia etapei de evaluare initiala- titlul proiectului nu este cel corect. EG6 -S-a bifat NU deoarece solicitantul nu 
prezinta Extras de carte funciara sau Document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru. EG1- S-a bifat NU intrucat informatiile cuprinse in documentul 
3 nu sunt in concordanta cu cele din Studiul de fezabilitate. De asemenea solicitantul nu prezinta Extras de carte funciara sau Document care sa certifice ca nu au fost 
finalizate lucrarile de cadastru. Extrasul de Carte funciara este necesar pentru demonstrarea dreptului real de proprietate, neingradit si a dreptului de servitude pentru 
numarul cadastral 70320.Conform Contractului de Vanzare-cumparare nr.3614/26.09.2012, SC MASSIVE WOOD SRL cumpara de la SC PRINCO GRUP SA terenul in 
suprafata de 720 mp cu 8125,92 lei, teren situat in intravilanul comunei Buciumeni, sat Dealu Mare, judetul Dambovita, numar cadastral 70320. In acelasi contract se 
prevede pentru terenul de 720 mp o servitute de trecere in suprafata de 299 mp, cu latimea de 6 m asupra terenului cu numar cadastral 70318. Informatiile din SF 
referitoare la terenul pe care se va face investitia sunt contradictorii si in neconcordanta cu documentele depuse in proiect Astfel in SF (cap 2 -pag 24 si cap 3- pag 41)

673 312 C 01 12 3 16 00055 2012 9 28 HALA DE PRODUCTIE 
MATERIALE TIPOGRAFICE

TROPEUM 
ADVERTISING DIMBOVITA

Comuna/Oras 
BALENI Sat BALENI-

SARBI
- - - - - - - - - - 234.808 11.301 199.585 0 35.223 101.538.160

Pct.1.1 -S-a bifat "NU" deoarece prin accesarea serviciului RECOM online actionarul unic al SC TROPEUM ADVERTISING SRL(Popescu Eduard Traian Amancio) a fost 
gasit ca actionar majoritar si administrator in urmatoarele societati astfel: TROPEUM ADVERTISING SRL (Solicitantul proiectului)- sediul in Com. Tartasesti,sat Gulia, Jud. 
Dambovita- actionar unic si administrator Popescu Eduard Traian Amancio 100%- activitate principala cod CAEN 7311- Activitati ale agentiilor de publicitate - activitate 
secundara prin proiect cod CAEN 1812-Alte activitati de tiparire n.c.a. TROPEVM SRL - sediul in Loc. Pucioasa, Jud. Dambovita- sedii secundare si puncte de lucru cu 
activitate autorizata pe cod CAEN 1812: - Bucuresti, sector 1, str. Dornei nr 78-81 - Oras Buftea, str. Rasaritului nr.57, jud. Ilfov - Com. Tartasesti, sat Gulia, nr 181, Jud. 
Dambovita- numarul mediu de salariati pe anul 2012: 24- actionar majoritar Popescu Eduard Traian Amancio 96%- activitate principala cod CAEN 4619- Intermedieri in 
comertul cu produse diverse- activitate secundara cod CAEN CAEN 1812 -Alte activitati de tiparire n.c.a.TOP OFFICE DISTRIBUTION SRL- sediul social in Bucuresti, 
sector 2,str. Caminului nr.28- actionar majoritar Popescu Eduard Traian Amancio 98%- activitate principala cod CAEN 4619- Intermedieri in comertul cu produse diverse- 
activitate secundara cod CAEN CAEN 1812 -Alte activitati de tiparire n.c.a.Avand in vedere cele descrise se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul 
intreprinderii ca fiind autonoma in conformitate cu prevederile legii nr.346/2004 actualizata art 4.4. De asemenea, solicitantul nu prezinta Certificat fiscal de la Administratia 
publica locala pe raza careia este amplasamentul proiectului: Com. Baleni, Jud. Dambovita, unde solicitantul detine in proprietate terenul de 2041 mp aferent 
investitiei.Proiectul se declara neeligibil. Pct.1 -S-a bifat "NU" deoarece prin accesarea serviciului RECOM online actionarul unic al SC TROPEUM ADVERTISING 
SRL(Popescu Eduard Traian Amancio) a fost gasit ca actionar majoritar si administrator in urmatoarele societati astfel: TROPEUM ADVERTISING SRL (Solicitantul 
proiectului)- sediul in Com. Tartasesti,sat Gulia, Jud. Dambovita- actionar unic si administrator Popescu Eduard Traian Amancio 100%- activitate principala cod CAEN 
7311- Activitati ale agentiilor de publicitate - activitate secundara prin proiect cod CAEN 1812-Alte activitati de tiparire n.c.a. TROPEVM SRL - sediul in Loc. Pucioasa, Jud. 
Dambovita- sedii secundare si puncte de lucru cu activitate autorizata pe cod CAEN 1812: - Bucuresti, sector 1, str. Dornei nr 78-81 - Oras Buftea, str. Rasaritului nr.57, 
jud. Ilfov - Com. Tartasesti, sat Gulia, nr 181, Jud. Dambovita- numarul mediu de salariati pe anul 2012: 24- actionar majoritar Popescu Eduard Traian Amancio 96%- 
activitate principala cod CAEN 4619- Intermedieri in comertul cu produse diverse- activitate secundara cod CAEN CAEN 1812 -Alte activitati de tiparire n.c.a.TOP OFFICE 
DISTRIBUTION SRL- sediul social in Bucuresti, sector 2,str. Caminului nr.28- actionar majoritar Popescu Eduard Traian Amancio 98%- activitate principala cod CAEN 
4619- Intermedieri in comertul cu produse diverse- activitate secundara cod CAEN CAEN 1812 -Alte activitati de tiparire n.c.a.Avand in vedere cele descrise se constata ca 
solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii ca fiind autonoma in conformitate cu prevederile legii nr.346/2004 actualizata art 4.4. De asemenea, solicitantul nu 
prezinta Certificat fiscal de la Administratia publica locala pe raza careia este amplasamentul proiectului: Com. Baleni, Jud. Dambovita, unde solicitantul detine in 
proprietate terenul de 2041 mp aferent investitiei.Proiectul se declara neeligibil. EG1- S-a bifat "Nu" deoarece solicitantul nu prezinta Extras de carte funciara pentru intrea
suprafata aferenta investitiei de 2041 mp ( solicitantul prezinta Extras de carte funciara pentru cota de 1/6 din suprafata de 2041 mp). Certificatul de urbanism a fost emis la 
o data anterioara (24.09.2012) intocmirii documentelor de proprietate Contract de vanzare cumparare nr.2171/24.09.2013 si Contract de vanzare cumparare 
nr.2229/26.09.2013 si face referire la o suprafata de 2350 mp, situata in extravilanul localitatii si pentru care este necesara introducerea in intravilan prin intocmire PUZ. Nu 
s-a prezentat Avizul Favorabil emis de Structurile de specialitate ale CJ aferent emiterii acestui CU in conf cu legea 50/1991 reactualizata. EG2 -S-a bifat "NU" intrucat s-au 
constatat neconcordante intre cheltuielile propuse in SF in raport cu nevoile reale ale investitiei. Spatiile propuse (hala si spatii administrative- 535,1 mp) sunt 
supradimensionate comparative cu numarul si dimensiunea utilajelor (Imprimante 2buc., aparat automat de lipire 1 buc.,laminator 1 buc. si masina automata de capsat 1 
buc., utilaje ce ocupa un spatiu de cca 20 mp).Avandin vedere cele descrise mai sus, solicitantul, nu poate demonstra viabilitatea investitiei. EG6 -S-a bifat "NU" deoarece 
solicitantul nu prezinta Extras de carte funciara pentru intreaga suprafata aferenta investitiei de 2041 mp ( solicitantul prezinta Extras de carte funciara pentru cota de 1/6 d
suprafata de 2041 mp). Certificatul de urbanism a fost emis la o data anterioara (24.09.2012) intocmirii documentelor de proprietate Contract de vanzare cumparare 
nr.2171/24.09.2013 si Contract de vanzare cumparare nr.2229/26.09.2013 si face referire la o suprafata de 2350 mp, situata in extravilanul localitatii si pentru care este 
necesara introducerea in intravilan prin intocmire PUZ. Nu s-a prezentat Avizul Favorabil emis de Structurile de specialitate ale CJ aferent emiterii acestui CU in conf cu 
legea 50/1991 reactualizata. EG1- S-a bifat "Nu" deoarece solicitantul nu prezinta Extras de carte funciara pentru intreaga suprafata aferenta investitiei de 2041 mp ( 
solicitantul prezinta Extras de carte funciara pentru cota de 1/6 din suprafata de 2041 mp). Certificatul de urbanism a fost emis la o data anterioara (24.09.2012) intocmirii 
documentelor de proprietate Contract de vanzare cumparare nr.2171/24.09.2013 si Contract de vanzare cumparare nr.2229/26.09.2013 si face referire la o suprafata de 
2350 mp, situata in extravilanul localitatii si pentru care este necesara introducerea in intravilan prin intocmire PUZ. Nu s-a prezentat Avizul Favorabil emis de Structurile de 
specialitate ale CJ aferent emiterii acestui CU in conf cu legea 50/1991 reactualizata EG2 -S-a bifat "NU" intrucat s-au constatat neconcordante intre cheltuielile propuse
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„CONSTRUIRE HALA PENTRU 
FABRICAREA PRODUSELOR 
COSMETICE, IN SAT PITARU, 

COMUNA POTLOGI ”

SC KIDORETTE 
SRL DIMBOVITA

Comuna/Oras 
POTLOGI Sat 

PITARU
- - - - - - - - - - 233.585 5.601 198.547 0 35.038 101.736.707

Pct Referita- 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor. Solicitantul SC KIDORETTE SRL - CUI – 30287172, prin d-na SOARE ALINA, asociat 
unic, cu functia de administrator, complecteaza ,semneaza si depune aceasta Declaratie, bifand la Tipul intreprinderii, casuta de Intreprindere autonoma. In urma verificarii 
solicitantului prin serviciul online RECOM, al Oficiului National al Registrului Comertului,( aplicand noua metodologie de verificare a fisei de eligibilitate E3.1-versiunea 7 ), s-
a constatat ca solicitantul SC KIDORETTE SRL, prin asociatul unic d-na SOARE ALINA, este administrator si asociat ca persoana fizica si la societatea SUNRISE 
CONCEPT SRL, societate in functiune( - CUI - 21223633/27.02.2007, cu nr. de ordine – J40/3990/2007, atribuit in data de 27.02.2007 ), alaturi de d-nul STANCU 
RAZVAN, avand un numar de actiuni -16, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 80%/ 80%. Societatea SUNRISE CONCEPT SRL- cod CAEN principal- 7022- 
activitati de consultanta pt. afaceri si management, are in Certificatul Constatator, si codul CAEN 4645- activitate secundara, cod-comert cu ridicata al produselor cosmetic
si de parfumerie. Pt. ca datele inscrise in certificatul constatator nu sunt edificatoare, se solicita prin E3.4, situatia financiara a societatii SC SUNRICE CONCEPT SRL, pt. 
anul 2011( bilant formularul 10, contul de profit si pierdere formular 20, formularele 30 si 40, inregistrate la Administratia Financiara ). Prin raspunsul la informatiile 
suplimentare solicitate, din documentele atasate s-a constatat ca activitatea desfasurata de catre societatea SC Sunrice SRL, pt. anul 2011, a fost aferenta codului CAEN 
7022- activitati de consultata. In aceste conditii se poate aprecia ca societatea SC Kidorette SRL, este o intreprindere autonoma. La acest document, d-na SOARE ALINA, 
administrator, completeaza si semneaza partea III – Date utilizate pt. a se stabili categoria intreprinderii, la nr. de salariati- 10, cu o cifra de afaceri anuala neta de 
900.000mii lei/201.645mii euro. In Studiul de Fezabilitate, ( pct.2.4- Fundamantarea necesitatii si oportunitatii investitiei; pct. 7.2- Estimari privind forta de munca ) 
solicitantul face referinta la o activitate in care vor fi angrenati 10 angajati. Conform, Ghidului Solicitantului, Fisei Masuri, solicitantii eligibili pt. aceasta masura, sunt Micro-
intrepriderile, definite in Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si in legislatia nationala in vigoare, ( Legea 346/2004, competata cu HG nr. 274/2013)-micro-
intreprinderea este o intreprindere care are pana la 9 salariati si o cifra de afaceri anuala de 2 milioane de euro. In aceste conditii, conform Metodologiei pt. verificarea 
criteriilor de eligibilitate, Cod manual M01-02, versiunea 07, societatea SC Kidorette Srl, nu respecta statutul de micro-intreprindere, proiectul fiind neeligibil. Solicitantul nu 
a respectat punctele 2 si 3, din Declaratia F. Pct. 1.3; 1.4; 1.5 – Pt. verificarea acestor puncte, s-a accesat Baza de date FEADR/SAPARD. Nu s-au gasit inregistrari..1.1- S
au solicitat informatii suplimentare prin E3.4-conform Instructiunii 221/14.02.2013 Solicitantul SC Kidorette Srl- nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1, EG2, EG3. 
Proiectul este declarat neeligibil. Solicitantul SC Kidorette Srl- nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1, EG2, EG3. Proiectul este declarat neeligibil. Solicitantul SC 
Kidorette Srl- nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1, EG2, EG3. Proiectul este declarat neeligibil. Solicitantul SC Kidorette Srl- nu indeplineste criteriul de eligibilitate 
EG1, EG2, EG3. Proiectul este declarat neeligibil. Solicitantul SC Kidorette Srl- nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1, EG2, EG3. Proiectul este declarat neeligibil. 
Pct.6- Pt. acest punct al eligibilitatii, in urma aplicarii ultimei metodologii a fisei E3.1, s-au solicitat prin E3.4- informatii suplimentare prinvind activitatea financiara pe anul 
2011, al societatii Sunrise Concept SRL.( pt. verificarea incadrarii societatii Sc Kidorette Srl in categoria micro-intreprinderilor, conform Declaratiei asumate si semnate.)Prin 
raspunsul la informatiile suplimentare solicitate, din documentele atasate s-a constatat ca activitatea desfasurata de catre societatea SC Sunrice SRL, pt. anul 2011, a fost 
aferenta codului CAEN 7022- activitati de consultata. In aceste conditii se poate aprecia ca societatea SC Kidorette SRL, este o intreprindere autonoma. S-au listat si atasat 
din documentul 16 aferent sesiunii in curs, pt. punctele 1-5. Nu s-au gasit inregistrari. Proiectul a fost declarat neeligibil , pe baza neeligibilitatii solicitantului, pe baza 
Declaratiei F- pct. 2 si 3 si neindeplinirea criteriilor de eligibilitate EG1, EG2, EG3.
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675 312 C 01 12 3 16 00042 2012 9 28

CONSTRUIRE SI DOTARE 
SPATIU DE PRODUCTIE 
PENTRU FABRICAREA 

ARTICOLELOR CERAMICE 
PENTRU UZ GOSPODARESC 
SI ORNAMENTAL IN COMUNA 

CREVEDIA, JUDETUL 
DAMBOVITA

S.C MATINA 
BEAUTY S.R.L DIMBOVITA

Comuna/Oras 
CREVEDIA Sat 

COCANI
- - - - - - - - - - 87.013 3.220 73.961 0 13.052 101.810.668

PUNCTUL 1.5 : S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor 
de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această 
măsură. Solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1 intrucat cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi 
declarata eligibila, datorita urmatoarelor motive:- conform informatiilor furnizate in Fisa de verificare pe teren solicitantul nu are acces la investitie, nu s-a putut identifica 
terenul si accesul la utilitati pentru suprafata juridica ce fac obiectul prezentului proiect, cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren 
conditiile pentru a fi declarata eligibila.- din plansele depuse la cererea de finantare nu se poate identifica cu exactitatea localizarea investitiei, sunt trecute doar numerele 
cadastrale fara a se identifica fiecare vecinatate.- in Contractul de vanzare cumparare nr.984/25.07.2012 incheiat intre Gheorghe Marilena si Gheorghe Stefan si SC 
MATINA BEAUTY SRL pentru suprafata de teren de 1090mp nu se face nici o mentiune referitoare la drumul de acces la investitie si nici nu se pot identifica vecinatatile 
decat prin numere cadastrale.- Certificatul de urbanism nr.284/14.09.2012 nu face nici o referire la infrastructura (drum de acces).Intrucat proiectul este neeligibil, nu au m
fost bifate celelalte conditii de eligibilitate. Intrucat proiectul este neeligibil, nu au mai fost bifate celelalte conditii de eligibilitate. Intrucat proiectul este neeligibil, nu au mai 
fost bifate celelalte conditii de eligibilitate. Intrucat proiectul este neeligibil, nu au mai fost bifate celelalte conditii de eligibilitate. Intrucat proiectul este neeligibil, nu au mai 
fost bifate celelalte conditii de eligibilitate. S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând 
prevederile instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin 
nerambursabil prin această măsură. Solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1 intrucat cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe 
teren conditiile pentru a fi declarata eligibila, datorita urmatoarelor motive:- conform informatiilor furnizate in Fisa de verificare pe teren solicitantul nu are acces la investitie, 
nu s-a putut identifica terenul si accesul la utilitati pentru suprafata juridica ce fac obiectul prezentului proiect, cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al 
verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila.- din plansele depuse la cererea de finantare nu se poate identifica cu exactitatea localizarea investitiei, sunt trecute 
doar numerele cadastrale fara a se identifica fiecare vecinatate.- in Contractul de vanzare cumparare nr.984/25.07.2012 incheiat intre Gheorghe Marilena si Gheorghe 
Stefan si SC MATINA BEAUTY SRL pentru suprafata de teren de 1090mp nu se face nici o mentiune referitoare la drumul de acces la investitie si nici nu se pot identifica 
vecinatatile decat prin numere cadastrale.- Certificatul de urbanism nr.284/14.09.2012 nu face nici o referire la infrastructura (drum de acces).
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CONSTRUIRE SI DOTARE 
SPATII DE PRODUCTIE 

PENTRU FABRICAREA ALTOR 
ARTICOLE DE 

IMBRACAMINTE (EXCLUSIV 
LENJERIE DE CORP) IN 

COMUNA CREVEDIA, 
JUDETUL DAMBOVITA

S.C DEEA 
HOUSE 

CLEANING S.R.L
DIMBOVITA

Comuna/Oras 
CREVEDIA Sat 

COCANI
- - - - - - - - - - 87.175 3.220 74.098 0 13.077 101.884.766

Punctul 1.5Verificarea punctului 1.5 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 M312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1, cod manual M01-02 : M312 versiunea 07. Reverificarea eligibilitatii 
solicitantului s-a facut in baza Adresei nr.2290/27.02.2013. In urma verificarii au fost constatate urmatarele:a) Solicitantul a declarat in Declaratia pe propria raspundere ca 
asociatul majoritar (in mod direct sau prin alte societati) ca nu are in derulare alte proiecte finantate prin FEADR in cadrul aceleiasi masuriIn urma verificarii in RECOM 
asociatul unic al DEEA HOUSE CLEANING SRL, (Gheorghe Viorica Andreea) nu a fost gasit ca asociat/actionar in alte societati.b) Asociatul unic al DEEA HOUSE 
CLEANING SRL (Gheorghe Viorica Andreea), nu a fost gasit in baza de date FEADR, cu proiect depus in aceeasi sesiune sau in sesiuni diferite proiecte ca persoana fizica 
autoritata, intreprindere individuala sau actionar unic sau majoritar al unei societati comerciale. Punctul 1.5Verificarea punctului 1.5 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 M312, Formulare, Fisa de verificare 
specifica a eligibilitatii E3.1, cod manual M01-02 : M312 versiunea 07. Reverificarea eligibilitatii solicitantului s-a facut in baza Adresei nr.2290/27.02.2013. In urma 
verificarii au fost constatate urmatarele:a) In urma verificarii in RECOM asociatul unic al DEEA HOUSE CLEANING SRL, (Gheorghe Viorica Andreea) nu a fost gasit ca 
asociat/actionar in alte societati.b) Asociatul unic al DEEA HOUSE CLEANING SRL (Gheorghe Viorica Andreea), nu a fost gasit in baza de date FEADR, cu proiect depus 
in aceeasi sesiune sau in sesiuni diferite proiecte ca persoana fizica autoritata, intreprindere individuala sau actionar al unei societati comerciale. Criterii de eligibilitate 
neindeplinite: EG1: Conform Raportului la vizita pe teren E4.1, conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiei, deoarece terenul in suprafata de 1090 mp nu a 
putut fi identificat cu exactitate nefiind delimitat, nu exista drum de acces la acest teren (nu s-a putut identifica din acte si nici din discutia cu imputernicitul reprezentantului 
legal).Contractul de vanzare cumparare nu prevede exixtenta unui drum de exploatare limitrof, si nici constituirea unui drept de servitute asupra unei cai de acces.Studiul de 
Fezabilitate contine o serie de lipsuri si neclaritati:- Foaia de capat cu semnaturile expertilor care au elaborat proiectul, coordonati de un sef de proiect, lipseste.- Nu este 
fundamentata necesitatea achizitinarii tuturor bunurilor, nu sunt prezentate caracteristicile tehnice minimale pentru toate bunurile, astfel incat nu pot fi identificate de expert 
in baza de date cu preturi de referinta. Solicitantul nu a atasat extrase din baza de date cu preturi de referinta, sau oferte.-Investitiile care fac obiectul finantarii din fonduri 
PERE nu sunt evidentiate intr-un deviz separat.-Nu se cunoaste care sunt instalatiile si ce cuprinde ansamblul care va fi finantat din fonduri PERE.-Sumele cuprinse in 
tabelul 3.8 din Studiul de Fezabilitate, reprezentand totalitatea bunurilor si utilajelor, nu corespunde cu sumele de la liniile 4.3, 4.4 si 4.5 din Bugetul Indicativ.Nu se 
cunoaste cum a fost estimat montajul aferent echipamentelor cu montaj.- Nu sunt prezentate extrase extrase din baza de date cu preturi de referinta sau oferte pentru 
bunurile si echipamentele propuse a se achizitiona.- Nu se cunoaste care sunt bunurile care vor fi achizitionate din cheltuieli eligibile si care vor fi suportate din fonduri 
proprii solicitantulu.EG2: Matricea de verificare a indicatorilor economico financiari. - Nu toate sumele prinse in prognozele financiare sunt fundamentate prin calcule 
specifice, lipseste modul de calcul al cheltuielilor cu materiile prime in functie de consumul pe unitatea de produs finit, al cheltuielilor cu rambursarea creditului.- Disponibil
de numerar in anul 2 de implementare este negativ in lunile 6,8,9,10 si 11.Avand in vedere discrepantele de mai sus si improbabilitatea corectitudinii estimarilor, nu s-a mai 
completat matricea de verificare a indicatorilor economico financiari. Criterii de eligibilitate neindeplinite: EG1: Conform Raportului la vizita pe teren E4.1, conditiile existente 
pe teren nu permit realizarea investitiei, deoarece terenul in suprafata de 1090 mp nu a putut fi identificat cu exactitate nefiind delimitat, nu exista drum de acces la acest 
teren.Contractul de vanzare cumparare nu indica existenta unui drum de exploatare limitrof, si nici constituirea unui drept de servitute asupra unei cai de acces.Studiul de 
Fezabilitate contine o serie de lipsuri si neclaritati:- Foaia de capat nu include semnaturile expertilor care au elaborat proiectul, coordonati de un sef de proiect.- Nu este 
fundamentata necesitatea achizitionarii tuturor bunurilor. Nu sunt prezentate caracteristicile tehnice minimale pentru toate bunurile, astfel incat nu pot fi identificate de expe
in baza de date cu preturi de referinta. Solicitantul nu a atasat extrase din baza de date cu preturi de referinta, sau oferte.- Nu se precizeaza modul de determinare a 
montajului aferent echipamentelor cu montaj.- Nu sunt prezentate extrase din baza de date cu preturi de referinta sau oferte pentru bunurile si echipamentele propuse a se 
achizitiona.- Nu se cunoaste care sunt bunurile care vor fi achizitionate din cheltuieli eligibile si care vor fi suportate din fonduri proprii solicitantulu.EG2: Matricea de 
verificare a indicatorilor economico financiari. - Nu toate sumele prinse in prognozele financiare sunt fundamentate prin calcule specifice, lipseste modul de calcul al 
cheltuielilor cu materiile prime in functie de consumul pe unitatea de produs finit, al cheltuielilor cu rambursarea creditului.- Disponibilul de numerar in anul 2 de 
implementare este negativ in lunile 6,8,9,10 si 11.Avand in vedere carentele de mai sus si incertitudinea privind corectitudinea estimarilor, nu s-a mai completat matricea d
verificare a indicatorilor economico financiari. Matricea de verificare a indicatorilor economico financiari. - Nu toate sumele prinse in prognozele financiare sunt fundamentate 
prin calcule specifice, lipseste modul de calcul al cheltuielilor cu materiile prime in functie de consumul pe unitatea de produs finit, al cheltuielilor cu rambursarea creditului.- 
Disponibilul de numerar in anul 2 de implementare este negativ in lunile 6 8 9 10 si 11 Avand in vedere discrepantele de mai sus si improbabilitatea corectitudin

677 312 M 01 12 3 16 00030 2012 9 28 "ATELIER DE PRODUCTIE 
VESTIMENTARA" SERBAN STELA DIMBOVITA

Comuna/Oras 
TARTASESTI Sat 

TARTASESTI
- - - - - - - - - - 60.000 11.000 51.000 0 9.000 101.935.766

Soliocitantul este persoana fizica neautorizata la data depunerii cererii definantare; prezinta Angajament de autorizare S-au solicitat informatii suplimentare prin E3.4 S-a 
primit raspuns la solicitarea de informatii suplimentare. Bunurile ce vor fi achizitionateprin proiect nu se gasesc in baza de date. Solicitantul a depus oferte emise de SC 
MIAGHI ImpEx SRL Solicitantul SERBAN STELA , este persoana fizica neautorizata . Sediul social se afla in comuna Tartasesti, sat Tartasesti. Amplasamentul proiectului 
se gaseste in comuna Tartesesti, sat Tartasesti. La acelasi amplasament ,aceeasi gospodarie , se afla si proiectul depus de SERBAN STELIAN PAUL, intitulat „Atelier de 
productie mecanica generala a PF SERBAN STELIAN PAUL”. Ambele proiecte se gasesc la acelasi sediu, au aceeasi sursa de energie electrica , acelaesi cai de acces, 
aceleasi sursa de apa, aceleasi utilitati.Punctul 6 consideram ca nu este indeplinit., fiind create conditii artificiale .Conform Manualului de procedura M01-02, versiunea 07, 
daca toate criteriile de eligibilitate sunt indeplinite cererea de finantare este eligibila Solicitantul SERBAN STELA , este persoana fizica neautorizata . Sediul social se afla in 
comuna Tartasesti, sat Tartasesti. Amplasamentul proiectului se gaseste in comuna Tartesesti, sat Tartasesti. La acelasi amplasament ,aceeasi gospodarie , se afla si 
proiectul depus de SERBAN STELIAN PAUL, intitulat „Atelier de productie mecanica generala a PF SERBAN STELIAN PAUL”. Ambele proiecte se gasesc la acelasi 
sediu, au aceeasi sursa de energie electrica , acelaesi cai de acces, aceleasi sursa de apa, aceleasi utilitati.Punctul 6 consideram ca nu este indeplinit., fiind create conditii 
artificiale .Conform Manualului de procedura M01-02, versiunea 07, daca toate criteriile de eligibilitate sunt indeplinite cererea de finantare este eligibila

678 312 M 01 12 3 16 00027 2012 9 28
"ATELIER DE PRODUCTIE 

MECANICA GENERALA A P.F. 
SERBAN STELIAN PAUL"

SERBAN 
STELIAN PAUL DIMBOVITA

Comuna/Oras 
TARTASESTI Sat 

TARTASESTI
- - - - - - - - - - 77.000 0 65.450 0 11.550 102.001.216

Solicitantul este persoana fizica(neinregistrata ca agent economic).Solicitantul se angajeaza sa se autorizeze ca inteprindere individuala conform angajamentului depus(vezi 
Anexa 4.4).Codul CAEN al solicitantului din cererea de finantare este 2562(operatiuni de mecanica generala), corespunde activitatii pentru care solicita finantare.Acest cod 
CAEN se regaseste in lista codurilor CAEN al activitatilor finantate prin masura M312(Anexa B din Ghidul solicitantului). EG1-Solicitantul i-si desfasoara activitatea in spat
rural(comuna Tartasesti).Solicitantul se angajeaza sa se autorizeze ca inteprindere individuala conform Angajamentului depus si se va inregistra cu codul CAEN al activitatii 
propuse prin proiect.EG2-A fost intocmita matricea de verificare viabilitatii economice pentru Anexa C(PERSOANE FIZICE).Toti indicatorii respecta criteriu.EG3.Solicitantu
a depus Declaratia referitoare la firma in dificultate(ANEXA4.2)EG4.Reprezentantul legal are declaratie pe propria raspundere ca va urma un curs de calificare in domeniul 
obiectului de activitate.EG5.Beneficiarul are avizele(notificare de la DSVSA SI DSPEG6.Beneficiarul are un contract de comodat pentru un teren in suprafata de 1000mp-
categoria de folosinta-curti-constructii; constructia c3(32mp) si c4(24mp) situate pe terenul de 1000mp.EG7.Beneficiarul asigura cofinantarea proiectului(are anexatextras 
cont bancar)EG8.Beneficiarul are anexat la cererea de finantare Anexa 4.3(DECLARATIA PE PROPRIA RASPUNDERE A SOLICITANTULUI).In declaratie se precizeaza 
faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil nu depaseste 200.000euro. S-a intocmit matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare.Toti indicatorii 
respecta criteriul S-au solicitat informatii suplimentare prin fisa E3.4referitoare la achizitionarea strungului universal.S-a solicitat prezentarea a trei oferte,valoarea fiind mai 
mare de 15000euro.S-a raspuns favorabil(S-AU PREZENTAT TREI OFERTE) Intensitatea ajutorului public este de 85% din total cheltuieli eligibile.Codul CAEN este2562-
operatiuni de mecanica generala-face parte din ANEXA 9B Sunt doua proiecte la aceeasi adresa cu coduri CAEN diferite(2562 si respectiv 1413);responsabilii legali sunt 
mama si fiu.Consideram fractionarea patrimoniului(proprietatii) cu scopul de a beneficia de mai multe proiecte in derulare pe aceeasi masura. Proiectul este neeligibil 
.Solicitantul a creat conditii artificiale mentionate la punctul 6 din eligibilitate.
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679 312 M 01 12 3 16 00031 2012 9 28 DOTARE ATELIER 
PRODUCȚIE

RADU N. ILEANA 
ÎNTREPRINDERE 

INDIVIDUALĂ
DIMBOVITA

Comuna/Oras 
BALENI Sat BALENI-

ROMANI
- - - - - - - - - - 136.210 0 115.778 0 20.432 102.116.994

1.1- Care este statutul solicitantului ? Referita- 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor. Solicitantul Radu N. Ileana Intreprindere Individuala -
CUI – 30553010; F15/1218/2012, prin d-na RADU ILEANA, titular intreprindere individuala, complecteaza ,semneaza si depune aceasta Declaratie, bifand la Tipul 
intreprinderii, casuta de Intreprindere autonoma. In urma verificarii solicitantului prin serviciul online RECOM, al Oficiului National al Registrului Comertului,( aplicand noua 
metodologie de verificare a fisei de eligibilitate E3.1-versiunea 7 ), s-a constatat ca solicitantul Radu Ileana, cu CNP-ul 2701016461515, nu se regaseste in alte firme. 
Analizand Contractul de Comodat , autentificat notarial cu nr. 136/21.09.2012, anexat Cererii de Finantare, intre SC E-LABORATOR FEERIA SRL-CUI 16315943, nr. 
ordine J15/737/05.11.2009, reprezentata de d-ul RADU LAZAR – CNP- 1681204151788, administrator al firmei, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 40%/40% 
si cu codul CAEN principal 3109 si societatea nou infiintata, RADU N. ILEANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA- reprezentata de d-na RADU ILEANA- CNP-ul 
2701016461515, cu codul CAEN principal 3109, s-a constatat ca, conform legii 346/2004, art. 4.4, acestea sunt intreprinderi legate sau partenere, pt. ca sunt asigurate ce
minim doua conditii cumulative, dupa cum urmeaza: - Societatea SC E- LABORATOR FEERIA SRL, prin administrator, asociat ca persoana fizica si sot, d-ul RADU 
LAZAR, are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra, intreprinderi, RADU N. ILEANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA, titular intreprindere individuala si sotie.- 
Societatea SC E-LABORATOR FEERIA SRL, isi desfasoara activitate pe aceiasi piata relevanta cu societatea RADU N. ILEANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA, 
societatiile au in Certificatul constatator codul CAEN principal,3109- fabricarea de mobila. Conform informatiilor extinse din baza de date RECOM, societatea SC E-
LABORATOR FEERIA SRL, la 31.12.2011, avea un nr. mediu de salariati de 28, iar solicitantul RADU N. ILEANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA prin proiectul depus 
doreste angajarea unui nr. de 5. Conform fisei masurii solicitantii trebuie sa aiba statut de microintreprindere.Se ataseza documentele listate din baza de date RECOM.La 
pct. 1.1- s-a bifat cu NU- solicitantul este neeligibil.Deoarece proiectul este neeligibil, nu sa mai continuat verificarea eligibilitatii; toate capitotele au fost bifate cu NU. 
Deoarece proiectul este neeligibil, nu sa mai continuat verificarea eligibilitatii; toate capitotele au fost bifate cu NU. Deoarece proiectul este neeligibil, nu sa mai continuat 
verificarea eligibilitatii; toate capitotele au fost bifate cu NU. Pct.6– La verificarea documentului 16, s-au gasit la acelasi amplasament- comuna Baleni, judetul Dambovita , 
doua proiecte, pe masura 312, dar cu coduri CAEN diferite-1812-activitate tipografica si 3109-fabricare mobila.Solicitantul RADU N. ILEANA INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA, a creeat conditii artificiale ce contravin fisei masurii. Conditiile artificiale s-au indentificat, din Contractul de Comodat depus aferent Cererii de Finantare, prin 
legaturile directe cu societatea SC E-LABORATOR FEERIA SRL: - legaturile existente si demonstrate cu administratorul, actionarul acestei firme in persoana d-ului RADU 
LAZAR.-hala de productie pt. acelasi cod CAEN 3109- fabricarea de mobila, comuna pt. ambele societati, activitate confirmata si de expertii ce au efectuat vizita pe teren. 
La acest punct s-a bifat cu DA. 1.2- Care este statutul solicitantului ? Referita- 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor. Solicitantul Radu N. 
Ileana Intreprindere Individuala -CUI – 30553010; F15/1218/2012, prin d-na RADU ILEANA, titular intreprindere individuala, complecteaza ,semneaza si depune aceasta 
Declaratie, bifand la Tipul intreprinderii, casuta de Intreprindere autonoma. In urma verificarii solicitantului prin serviciul online RECOM, al Oficiului National al Registrului 
Comertului,( aplicand noua metodologie de verificare a fisei de eligibilitate E3.1-versiunea 7 ), s-a constatat ca solicitantul Radu Ileana, cu CNP-ul 2701016461515, nu se 
regaseste in alte firme. Analizand Contractul de Comodat , autentificat notarial cu nr. 136/21.09.2012, anexat Cererii de Finantare, intre SC E-LABORATOR FEERIA SRL-
CUI 16315943, nr. ordine J15/737/05.11.2009, reprezentata de d-ul RADU LAZAR – CNP- 1681204151788, administrator al firmei, cu o cota de participare la beneficii si 
pierderi de 40%/40% si cu codul CAEN principal 3109 si societatea nou infiintata, RADU N. ILEANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA- reprezentata de d-na RADU 
ILEANA- CNP-ul 2701016461515, cu codul CAEN principal 3109, s-a constatat ca, conform legii 346/2004, art. 4.4, acestea sunt intreprinderi legate sau partenere, pt. ca 
sunt asigurate cele minim doua conditii cumulative, dupa cum urmeaza: - Societatea SC E- LABORATOR FEERIA SRL, prin administrator, asociat ca persoana fizica si 
sot, d-ul RADU LAZAR, are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra, intreprinderi, RADU N. ILEANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA, titular intreprindere 
individuala si sotie.- Societatea SC E-LABORATOR FEERIA SRL, isi desfasoara activitate pe aceiasi piata relevanta cu societatea RADU N. ILEANA INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA, societatiile au in Certificatul constatator codul CAEN principal,3109- fabricarea de mobila. Conform informatiilor extinse din baza de date RECOM, societat
SC E-LABORATOR FEERIA SRL, la 31.12.2011, avea un nr. mediu de salariati de 28, iar solicitantul RADU N. ILEANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA prin proiectul 
depus doreste angajarea unui nr. de 5. Conform fisei masurii solicitantii trebuie sa aiba statut de microintreprindere.Se ataseza documentele listate din baza de date 
RECOM.Pct.6– La verificarea documentului 16, s-au gasit la acelasi amplasament- comuna Baleni, judetul Dambovita , doua proiecte, pe masura 312, dar cu coduri CAEN 
diferite-1812-activitate tipografica si 3109-fabricare mobila.Solicitantul RADU N. ILEANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA, a creeat conditii artificiale ce contravin fisei 
masurii. Conditiile artificiale s-au indentificat, din Contractul de Comodat depus aferent Cererii de Finantare, prin legaturile directe cu societatea SC E-LABORATOR 
FEERIA SRL: - legaturile existente si demonstrate cu administratorul actionarul acestei firme in persoana d-ului RADU LAZAR -hala de productie pt acelasi cod CAE

680 312 M 01 12 3 16 00032 2012 9 28

DEZVOLTAREA SOCIETĂȚII 
MEDIC LINE HEALTH SRL ÎN 

SCOPUL PRESTĂRII DE 
SERVICII MEDICALE CĂTRE 

POPULAȚIA RURALĂ

MEDIC LINE 
HEALTH S.R.L. DIMBOVITA

Comuna/Oras 
CIOCANESTI Sat 

URZICEANCA
- - - - - - - - - - 197.004 0 137.903 0 59.101 102.254.897

Pct.1.1- Care este statutul solicitantului:1. Solicitantul SC MEDIC LINE HEALTH SRL , prin asociatul unic d-ul Grigorasu Mario Vicentiu, conform Certificatului Constatator 
cu nr. 522177/26.09.2012, depune Declaratia pe proprie raspundere, ca isi va deschide punct de lucru cu codurile CAEN 8621 si 8622, pt. care solicita finantare. 
Amplasarea proiectului este in satul Urziceanca, comuna Ciocanesti, judetul Dambovita ( conform Contract de Comodat, autentificat notarial cu nr. 1468/20.09.2012). 2. 
Din verificarea Bazei de date FEADR , rezulta ca solicitantul nu are proiecte finalizate sau in derulare . 3. Referinta CF pct 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor Solicitantul SC MEDIC LINE HEALTH SRL, CUI 30700189, asociat unic Grigorascu Mario Vicentiu si reprezentant legal , completeaza , semnaza si 
depune Declaratia , bifand la tipul intreprinderii casuta – intreprindere autonoma –Conform Fisei de verificare eligibilitate ,cod Manual M01-02, versiunea 07 ,in urma 
verificarilor solicitantului si actionarilor/asociatilor acestuia prin serviciul RECOM, al Oficiului National al Registrului Comertului , a rezultat urmatoarele :- SC MEDIC LINE 
HEALTH SRL , CUI 30700189/24.09.2012 are ca asociat unic conform Certificatului Constatator nr. 522177 pe d-nul Grigorascu Mario Vicentiu , cota de participare 100%, 
coduri CAEN 8621, 8622,etc. - SC CITY ANAMED SRL , CUI 2182615/14.02.2007, are ca asociati pe Grigorascu Mario Vicentiu cota de participare 50% si Grigorascu 
Lucica- Irina cota de participare de 50%, coduri CAEN 8621,8622, etc.- SC MEDICAL OPINION SRL, CUI- 28563993/30.05.2011, are ca asociati pe d-nul Grigorascu 
Mario Vicentiu, cota de participare 95% si d-na Parcalabu Eleonora, cota de participare 5%, coduri CAEN 8622,8621, etc.-SC GAMASOFT IT SRL, CUI 
28302025/05.04.2011, are ca asociati pe d-nul Grigorascu Mario-Vicentiu, cota de participare 70% si pe d-ul Brosteanu Catalin Daniel, cota de participare 30%, coduri 
CAEN 6201, etc. fara activitate medicala, conform listarii din ONRC – Raport interogare – nr 493161. Din analiza de mai sus,conform Legii 346/ 2004, rezulta ca societatile 
MEDIC LINE HEALTH, CITY ANAMED si MEDICAL OPINION sunt intreprinderi legate ( acelasi actionar, cota de participare 100%, cota de participare de 50%, respectiv 
95%, desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta, cu codurile CAEN 8622, 8621 etc. ). Solicitantul SC MEDIC LINE HEALTH SRL , prin reprezentantul legal 
GRIGORASCU MARIO VICENTIU , nu a declarat corect statutul societatii in documentul -Declaratie privind statutul intreprinderii, cerera de finantare fiind declarata 
neeligibila. Nu se mai continua verificarea eligibilitatii solicitantului , toate punctele de verificat se bifeaza cu NU Pct.1.1- Care este statutul solicitantului:1. Solicitantul SC 
MEDIC LINE HEALTH SRL , prin asociatul unic d-ul Grigorasu Mario Vicentiu, conform Certificatului Constatator cu nr. 522177/26.09.2012, depune Declaratia pe proprie 
raspundere, ca isi va deschide punct de lucru cu codurile CAEN 8621 si 8622, pt. care solicita finantare. Amplasarea proiectului este in satul Urziceanca, comuna 
Ciocanesti, judetul Dambovita ( conform Contract de Comodat, autentificat notarial cu nr. 1468/20.09.2012). 2. Din verificarea Bazei de date FEADR , rezulta ca solicitantul 
nu are proiecte finalizate sau in derulare . 3. Referinta CF pct 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor Solicitantul SC MEDIC LINE HEALTH 
SRL, CUI 30700189, asociat unic Grigorascu Mario Vicentiu si reprezentant legal , completeaza , semnaza si depune Declaratia , bifand la tipul intreprinderii casuta – 
intreprindere autonoma –Conform Fisei de verificare eligibilitate ,cod Manual M01-02, versiunea 07 ,in urma verificarilor solicitantului si actionarilor/asociatilor acestuia prin 
serviciul RECOM, al Oficiului National al Registrului Comertului , a rezultat urmatoarele :- SC MEDIC LINE HEALTH SRL , CUI 30700189/24.09.2012 are ca asociat unic 
conform Certificatului Constatator nr. 522177 pe d-nul Grigorascu Mario Vicentiu , cota de participare 100%, coduri CAEN 8621, 8622,etc. - SC CITY ANAMED SRL , CUI 
2182615/14.02.2007, are ca asociati pe Grigorascu Mario Vicentiu cota de participare 50% si Grigorascu Lucica- Irina cota de participare de 50%, coduri CAEN 8621,8622
etc.- SC MEDICAL OPINION SRL, CUI- 28563993/30.05.2011, are ca asociati pe d-nul Grigorascu Mario Vicentiu, cota de participare 95% si d-na Parcalabu Eleonora, 
cota de participare 5%, coduri CAEN 8622,8621, etc.-SC GAMASOFT IT SRL, CUI 28302025/05.04.2011, are ca asociati pe d-nul Grigorascu Mario-Vicentiu, cota de 
participare 70% si pe d-ul Brosteanu Catalin Daniel, cota de participare 30%, coduri CAEN 6201, etc. fara activitate medicala, conform listarii din ONRC – Raport interoga
– nr 493161. Din analiza de mai sus,conform Legii 346/ 2004, rezulta ca societatile MEDIC LINE HEALTH, CITY ANAMED si MEDICAL OPINION sunt intreprinderi legate 
( acelasi actionar, cota de participare 100%, cota de participare de 50%, respectiv 95%, desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta, cu codurile CAEN 8622, 8621 
etc. ). Solicitantul SC MEDIC LINE HEALTH SRL , prin reprezentantul legal GRIGORASCU MARIO VICENTIU , nu a declarat corect statutul societatii in documentul -
Declaratie privind statutul intreprinderii, cerera de finantare fiind declarata neeligibila. Nu se mai continua verificarea eligibilitatii solicitantului , toate punctele de verificat se 
bifeaza cu NU
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681 312 C 01 12 3 16 00028 2012 9 28

ACHIZITIONAREA DE 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE 
PENTRU FABRICAREA DE 

PRODUSE DIN BETON 
PENTRU CONSTRUCTII

TRIDOTSAN SRL DIMBOVITA
Comuna/Oras 
COMISANI Sat 

COMISANI
- - - - - - - - - - 233.780 2.300 198.713 0 35.067 102.453.610

Pct 1.1 Care este statutul solicitantului –neindeplinit – Documentul 11.3-declaratie privind incadrarea in categoria de microintreprinderi -necompletata la cap I ,pct III 
conform solicitarilor si explicitarilor din nota subsol.In urma verificarii in RECOM , se constata ca domnul BALAS LUCIAN ADRIAN: -este reprezentant legal si asociat unic 
la SC TRIDOTSAN SRL, care are ca obiect principal de activitate cod CAEN 2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii- -este asociat unic si reprezentant 
legal in BALAS LUCIAN ADRIAN PERSOANA FIZICA AUTORIZATA , care are ca obiect principal de activitate cod CAE 4619-inrermedieri cu produse diverse- Conform 
legii 346/2004, societatea SC TRIDOTSAN SRL , prin BALAS LUCIAN ADRIAN , asociat unic si administrator, nu se regaseste in raporturile ce ar determina definirea de 
intreprindere legata sau partenera cu BALAS LUCIAN ADRIAN PFA.- Nu isi desfasoara o parte din activitate pe aceiasi piata relevanta ori pe piete adiacente – societatiile 
au in Certificatul constatator codurile CAEN-2361,2362,2369.respectiv 4619.dar fara legatura Se ataseza documentele listate din baza de date RECOM. Pct 1.2 Solicitantul 
si-a insusit in totalitate angajamentele din Declarataia pe proprie raspundere prin bifare.La punctul 2 al Declaratiei se precizeaza ca indeplineste conditiile de eligibilitate 
prevazute in Fisa masurii si Ghidul Solicitantului Conform Anexei 9 ,- lista codurilor CAEN eligbile – cod CAEN 2363 fabricare beton, activitate derulata prin proiect, nu este 
eligibil Pct 1.6 –neindeplinit-Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii desfasurate in proiect (respectiv cod CAEN 2361- Fabricarea produselor din beton 
pentru constructii ) Pentru obtinerea acestora solicitantul in cadrul MJ achizitioneaza linie de fabricatie in care sunt incorporate utilaje necesare obtinerii materiei prime 
respectiv betonului (cod CAEN 2363 neeligibil pe masura 312, dar inregistrat ca obiect de activitate in Certificatul Constatator ).Utilaje aferente fabricarii betonului sunt 
incadrate in Bugetul indicativ la cheltuieli eligibile . Solicitantul este neeligibil din urmatoarele considerente:- datorita complexitatii liniei de productie ce face obiectul 
proiectului asa cum reiese din descrierile realizate in cadrul memoriului justificativ cat si din specificatiile tehnice cuprinse in oferte consideram ca proiectul depus trebuie 
tratat ca un proiect cu constructi montaj si nu ca unul cu achizitii independente.-Conform contractului de comodat 502/10.09.2012 unde se mentioneaza ca suprafata 
destinata procesului de productie are categoria fanete cat si din cele constatate la vizita in teren ,spatiul unde vor fi amplasate utilajele nu este amenajat corespunzator. 
Amplasarea liniei de productie –utilajelor componente- necesita o platforma betonata. Aceasta nu exista si nici nu sunt prevezute cheltuieli pentru a se realiza .Constructia 
prevede existenta Certificatului de urbanism -lipsa utilitatilor cat si a investitiilor in realizarea acestora, necesare desfasurarii procesului de productie. Conform celor descrise 
in memoriu justificativ (pag.32 ) societatea va utiliza in activitatea sa, energia electrica din reteaua nationala iar ca sursa de apa , sursa comuna prin captare sursa naturala 
din panza freatica.Mentionam ca nu exista acordul proprietarilor si/sau al institutiilor abilitate in domeniu referitor la posibilitatea racordarii.De asemenea nu sunt prevazute 
cheltuieli pentru realizarea acestora . In urma raportului nr 496/21.11.2012 aferent vizitei pe teren cererea de finantare nu indeplineste conditiile pentru a fi declarata eligib
EG 1 - neindeplinit – In urma controlului documentar a verificarii criteriilor de eligibilitate ,conform descrierilor din MJ si descrierilor din oferte reiese necesitatea existentei 
unui spatiu amenajat cu acces la utilitati pentru amplasarea liniei de productie pentru fabricarea produselor din beton,spatiu inexistent asa cum reiese din contractul de 
comodat nr.502/10.09.2012 (unde se stipuleaza ca acesta primeste in folosinta suprafata de 2920 mp categoria folosinta fanete intravilan cu destinatia spatiu productie si 
garare utilaje)cat si din cele constatate la vizita in teren conform raportului nr 496/21.11.2012 - datorita complexitatii liniei de productie ce face obiectul proiectului asa cum 
reiese din descrierile realizate in cadrul memoriului justificativ ca si din specificatiile tehnice cuprinse in oferte consideram ca proiectul depus trebuie tratat ca un proiect cu 
constructi montaj si nu ca unul cu achizitii independente.-Conform contractului de comodat 502/10.09.2012 unde se mentioneaza ca suprafata de 2920 mp destinata 
procesului de productie si garare utilaje , are categoria fanete cat si din cele constatate la vizita in teren ,spatiul unde vor fi amplasate utilajele nu este amenajat 
corespunzator. Amplasarea liniei de productie –utilajele componente- necesita o platforma betonata. Aceasta nu exista si nici nu sunt prevezute cheltuieliin bugetul indicativ 
pentru a se realiza .La proiectele complexe ce impun constructii si monmtaj este obligatoriu existenta la Cererea de finantare a Certificatului de urbanism Conform celor 
descrise in memoriu justificativ (pag.32 ) societatea va utiliza in activitatea sa, energia electrica din reteaua nationala iar ca sursa de apa , sursa comuna prin captare sursa 
naturala din panza freatica.Mentionam ca nu existaacordul proprietarilor si/sau al institutiilor abilitate in domeniu referitor la posibilitatea racordarii.Cheltuielile necesare 
realizarii utilitatilor nu sunt prevazute in bugetul indicativ In urma raportului nr 496/21.11.2012 aferent vizitei pe teren cererea de finantare nu indeplineste conditiile pentru a 
fi declarata eligibila. EG 2 – neindeplinit – nu s-a putut verifica indeplinirea criteriului de viabilitate avand in vedere ca :- investitia este neeligibila nu sunt asigurate conditiile 
necesare desfasurarii activitatii descrise.- nu exista detalierea ipotezelor ce au stat la baza intocmirii veniturilor si cheltuielilor previzionate,existand informatii contradictorii 
intre anexe, memoriu justificativ si cerere de finantare (necorelare deviz general ,devize obiect, BI) previzionare de venituri si cheltuieli pe perioada de executie ( 9 luni)- 
instalatiile fotovoltaice nu sunt eligibile – nu participa la procesul de productie-. In urma raportului nr 496/21.11.2012 aferent vizitei pe teren cererea de finantare nu 
indeplineste conditiile pentru a fi declarata eligibila. EG6 –neindeplinit –Pentru amplasarea utilajelor este necesara amenajarea locului de amplasare- construirea unei 
platforme betonate-Din verificare buget nu sunt prevazute cheltuieli eligibile sau neeligibile Investitia in totalitate depinde de realizarea acestei platforme betonate proiec

682 312 C 01 12 3 16 00029 2012 9 28
CONSTRUIRE HALA 

PRODUCTIE JGHEABURI SI 
BURLANE

SC DMD STYLE 
SRL DIMBOVITA Comuna/Oras ULMI 

Sat DUMBRAVA - - - - - - - - - - 205.142 15.600 174.370 0 30.772 102.627.980

S-a bifat cu “nu” la criteriul de eligibilitate EG2 deoarece, in baza documentului 1 - studiu de fezabilitate, beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei si nu poate 
justifica atingerea obiectivelor masurii 312. Prin proiectul depus de S.C. DMD STYLE SRL, se va infiinta o hala de productie de jgheaburi si burlane, in mediul rural, in 
comuna Ulmi, satul Dumbrava, judetul Dambovita.In partea a III – a a studiului de fezabilitate “Proiectii financiare si indicatori financiari “, pentru demonstrarea criteriului de 
eligibilitate vizand viabilitatea investitiei, solicitantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari si nu a fost realizata o analiza financiară 
realista.Astfel, la punctul 1.1 Prognoza veniturilor, este luata in calcul o productie intr-o zi de lucru de 9,1 km de burlane si jgheaburi, o productie mult prea mare, ce nu 
poate acoperi piata de desfacere, determinand stocuri uriase, ce pot duce la blocarea fluxului tehnologic. Durata de recuperare a investitiei este exagerata, imposibil de 
realizat (0,4770 ani).Analiza financiară are un rol determinant în decizia de finanţare a unui proiect de investiţii, previziunea veniturilor este un punct extrem de sensibil 
pentru un plan de afaceri. El are la bază studiile de piaţă, adică analiza comportamentului clienţilor şi a concurenţilor, precum şi strategiile de răspuns la acestea propuse de 
noua afacere.Riscurile care apar în previziunea veniturilor sunt legate de supraestimarea cererii şi mai ales de supraestimarea efectelor campaniilor de promovare care vor fi 
derulate. Realizarea unor previziuni financiare nerealiste este o greseala frecvent intalnita, datorita superficialitatii modului de abordare a sectiunii de previziuni financiare si 
de calcul al indicatorilor, pe care solicitantul nu o considera importanta si o trateaza sumar. Realizarea unor previziuni nerealiste privind veniturile si cheltuielile generate de 
un proiect, calculul unui cash-flow eronat si obtinerea unor indicatori supraestimati pot cauza grave probleme de sustenabilitate si profitabilitate a unui proiect, putand pune 
solicitantul in situatia de a nu atinge rezultatele previzionate. Proiectul nu respecta criteriul de eligibilitate EG2, deoarece, in baza documentului 1 - studiu de fezabilitate, 
beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei si nu poate justifica atingerea obiectivelor masurii 312. Proiectul este neeligibil si nu se mai justifica completarea 
capitolului 3. Proiectul este neeligibil si nu se mai justifica completarea capitolului 4. Proiectul este neeligibil si nu se mai justifica completarea capitolului 5; planul financiar 
initial nu se mai respecta. Au fost create condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii 312. Astfel, 
s-a verificat în bazele de date ale APDRP și ale Oficiului Registrului Comerțului dacă există unul sau mai multe proiecte FEADR si s-a constatat ca pe data de 28.09.2012 s-
au depus doua proiecte la OJPDRP Dambovita: Solicitant: S.C. CASA VALFLOR S.R.L. (J15/484/2012, atribuit in data de 16.07.2012)Cod proiect: 
312C011231600033Titlul proiectului: “CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE TABLA TIP TIGLA” Activitatea principală: conform codificarii (Ordin 337/2007): 2599 - 
Fabricarea altor articole din metal si Solicitant: S.C. DMD STYLE SRL (J15/486/2012, atribuit in data de 16.07.2012)Cod proiect: 312C011231600029Titlul proiectului: 
“CONSTRUIRE HALA PRODUCTIE JGHEABURI SI BURLANE”Activitatea principală: conform codificarii (Ordin 337/2007): 2599 - Fabricarea altor articole din metal 
Proiectele sunt localizate în acelaşi amplasament (sat/ comună): in comuna Ulmi, satul Dumbrava, lotul 2 si respectiv lotul 3, in suprafata de 750 mp fiecare.Solicitanții care 
au depus proiectele au acelaşi sediu social: satul Dumbrava, comuna Ulmi, strada PRINCIPALĂ, Nr. 38, judetul Dâmboviţa.Proiectele au același consultant si proiectant 
pentru etapa de elaborare a cererii de finanțare.Proveninta terenului aferent investitiei este de la aceeasi persoana: S.C. CREON IMPEX SRLS-a realizat o fracţionare 
artificială a investiţiei:a) imobilele aferente investiţiilor propuse prin proiect sunt fracționate între solicitanţii identificaţi;b) investiţiile propuse sunt complementare: investiţiile 
se completează, în vederea obţinerii unui produs finit. Proiectul nu este eligibil deoarece nu toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite.

683 312 C 01 12 4 17 00002 2012 9 19 CONSTRUIRE HALA 
METALICA

BUJOR 
COSTINEL-

CATALIN
DOLJ

Comuna/Oras 
PIELESTI Sat 

PIELESTI
- - - - - - - - - - 230.000 23.000 184.475 0 45.525 102.812.455

Prin intermediul Fomularului E3.4 – Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, s-a solicitat beneficiarului prezentarea demonstrarii viabilitatii economice a proiectului cat 
si a complementaritatii dintre cele doua coduri CAEN supuse finantarii. Solicitantul Bujor Costinel Catalin nu a prezentat raspunsul la informatiile suplimentare solicitare. 
Prin intermediul Fomularului E3.4 – Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, s-a solicitat beneficiarului prezentarea demonstrarii viabilitatii economice a proiectului cat 
si a complementaritatii dintre cele doua coduri CAEN supuse finantarii. Solicitantul Bujor Costinel Catalin nu a prezentat raspunsul la informatiile suplimentare solicitare. 
Prin intermediul Fomularului E3.4 – Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, s-a solicitat beneficiarului prezentarea demonstrarii viabilitatii economice a proiectului cat 
si a complementaritatii dintre cele doua coduri CAEN supuse finantarii. Solicitantul Bujor Costinel Catalin nu a prezentat raspunsul la informatiile suplimentare solicitare. 
Prin intermediul Fomularului E3.4 – Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, s-a solicitat beneficiarului prezentarea demonstrarii viabilitatii economice a proiectului cat 
si a complementaritatii dintre cele doua coduri CAEN supuse finantarii. Solicitantul Bujor Costinel Catalin nu a prezentat raspunsul la informatiile suplimentare solicitare. S-
au tiparit extrase din Baza de date APDRP.Prin intermediul Fomularului E3.4 – Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, s-a solicitat beneficiarului prezentarea de 
oferte de pret ce au stat la baza intocmirii devizelor din cadrul proiectului. Solicitantul Bujor Costinel Catalin nu a prezentat raspunsul la informatiile suplimentare solicitare. 
S-au tiparit extrase din Baza de date APDRP.Prin intermediul Fomularului E3.4 – Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, s-a solicitat beneficiarului prezentarea de 
oferte de pret ce au stat la baza intocmirii devizelor din cadrul proiectului. Solicitantul Bujor Costinel Catalin nu a prezentat raspunsul la informatiile suplimentare solicitare. 
Prin intermediul Fomularului E3.4 – Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, a solicitat clarificarea unor aspecte legate de complementaritatea celor doua actiuni 
supuse finantarii, corelarea Devizulul General si a Devizelor pe obiect cu Cererea de Finantare, prezentarea a trei oferte de pret pentru bunurile ce se doresc a fi achizition
precum si prezentarea Planului de amplasare al utiljelor pe fluxul tehnologic si refacerea partii economice. Solicitantul Bujor Costinel Catalin nu a prezentat raspunsul la 
informatiile suplimentare solicitare. Prin intermediul Fomularului E3.4 – Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, a solicitat clarificarea unor aspecte legate de 
complementaritatea celor doua actiuni supuse finantarii, corelarea Devizulul General si a Devizelor pe obiect cu Cererea de Finantare, prezentarea a trei oferte de pret pe
bunurile ce se doresc a fi achizitionate precum si prezentarea Planului de amplasare al utiljelor pe fluxul tehnologic si refacerea partii economice. Solicitantul Bujor Costinel 
Catalin nu a prezentat raspunsul la informatiile suplimentare solicitare.
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684 312 C 01 12 4 17 00005 2012 9 24
FABRICA DE PRODUCTIE 
PARCHET SI LAMBRIU DE 

LEMN

SC CRC HAUS 
SRL DOLJ

Comuna/Oras 
MISCHII Sat 

MOTOCI
- - - - - - - - - - 222.930 1.871 189.490 0 33.440 103.001.945

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 unic al SC 
CRC HAUS SRL, domnul CRIVEANU RADU CATALIN mai este asociat in: SC ABERSCKA SRL, cod unic inregistrare 26036911 atribuit in data de 29.09.2009—in 
functiune cu o cota de participare de 95.00%; conform art.15 din Legea 359/2004 - Activitati desfasurate in afara sediului social si a dediilor secundare (CAEN rev. 2), 
respectiv, 1610, 1623, 7120, 4520, 6820, 4120, 4211, 4213, 4311, 4312, 4391, 4399, 4321, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339• La verificarea asociatului persoana 
juridica, s-a constatat ca SC CRC HAUS SRL nu mai este asociat in alte firme. La verificarea Cererii de Finantare s-a constatat ca solicitantul SC CRC HAUS 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 urma verificarii s-a constatat faptul ca, statutul intreprinderii este unul de tip „legat” prin intermediul persoanei fizice, CRIVEANU RADU 
CATALIN, care isi desfasoara activitatea pe piata relevanta/pe piata adiacenta”. In concluzie, se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. 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 unic al SC 
CRC HAUS SRL, domnul CRIVEANU RADU CATALIN mai este asociat in: SC ABERSCKA SRL, cod unic inregistrare 26036911 atribuit in data de 29.09.2009—in 
functiune cu o cota de participare de 95.00%; conform art.15 din Legea 359/2004 - Activitati desfasurate in afara sediului social si a dediilor secundare (CAEN rev. 2), 
respectiv, 1610, 1623, 7120, 4520, 6820, 4120, 4211, 4213, 4311, 4312, 4391, 4399, 4321, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339• La verificarea asociatului persoana 
juridica, s-a constatat ca SC CRC HAUS SRL nu mai este asociat in alte firme. La verificarea Cererii de Finantare s-a constatat ca solicitantul SC CRC HAUS 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 urma verificarii s-a constatat faptul ca, statutul intreprinderii este unul de tip „legat” prin intermediul persoanei fizice, CRIVEANU RADU 
CATALIN, care isi desfasoara activitatea pe piata relevanta/pe piata adiacenta”. In concluzie, se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Preturile 
pentru bunurile si serviciile incluse in cheltuielile eligibile au fost verificate in totalitate prin baza de date si ofertele prezentate. S-au tiparit extrase din baza de date. Preturile 
pentru bunurile si serviciile incluse in cheltuielile eligibile au fost verificate in totalitate prin baza de date si ofertele prezentate. S-au tiparit extrase din baza de date. Proiectul 
a fost declarat neeligibil deoarece nu indeplineste urmatorul criteriu: punctul „1.1 Care este statutul solicitantului”; 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 unic al SC CRC HAUS SRL, domnul CRIVEANU RADU CATALIN 
mai este asociat in: SC ABERSCKA SRL, cod unic inregistrare 26036911 atribuit in data de 29.09.2009—in functiune cu o cota de participare de 95.00%; conform art.15 
din Legea 359/2004 - Activitati desfasurate in afara sediului social si a dediilor secundare (CAEN rev. 2), respectiv, 1610, 1623, 7120, 4520, 6820, 4120, 4211, 4213, 4311, 
4312, 4391, 4399, 4321, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339• La verificarea asociatului persoana juridica, s-a constatat ca SC CRC HAUS SRL nu mai este asociat in alte 
firme. La verificarea Cererii de Finantare s-a constatat ca solicitantul SC CRC HAUS 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 urma verificarii s-a constatat faptul ca, statutul 
intreprinderii este unul de tip „legat” prin intermediul persoanei fizice, CRIVEANU RADU CATALIN, care isi desfasoara activitatea pe piata relevanta/pe piata adiacenta”. In 
concluzie, se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Proiectul a fost declarat neeligibil deoarece nu indeplineste urmatorul criteriu: punctul „1.1 
Care este statutul solicitantului”; 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 unic al SC CRC HAUS SRL, domnul CRIVEANU RADU CATALIN mai este asociat in: SC ABERSCKA SRL, cod unic inregistrare 26036911 atribuit 
in data de 29.09.2009—in functiune cu o cota de participare de 95.00%; conform art.15 din Legea 359/2004 - Activitati desfasurate in afara sediului social si a dediilor 
secundare (CAEN rev. 2), respectiv, 1610, 1623, 7120, 4520, 6820, 4120, 4211, 4213, 4311, 4312, 4391, 4399, 4321, 4329, 4331, 4332, 4333, 4334, 4339• La verificarea 
asociatului persoana juridica, s-a constatat ca SC CRC HAUS SRL nu mai este asociat in alte firme. La verificarea Cererii de Finantare s-a constatat ca solicitantul SC CRC 
HAUS 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 urma verificarii s-a constatat faptul ca, statutul intreprinderii este unul de tip „legat” prin intermediul persoanei fizice, CRIVEANU 
RADU CATALIN, care isi desfasoara activitatea pe piata relevanta/pe piata adiacenta”. In concluzie, se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii.

685 312 C 01 12 4 17 00013 2012 9 25 FABRICA DE PRODUCTIE 
MOBILIER DE GRADINA

SC MAGHAUS 
SRL DOLJ

Comuna/Oras 
MISCHII Sat 

MOTOCI
- - - - - - - - - - 222.053 9.040 188.745 0 33.308 103.190.690

In urma verificarii s-a constatat faptul ca, atat amplasamentul proiectului cat si sediul social al proiectului (SC MAGHAUS SRL) este la aceeasi adresa cu cel al altor patru 
proiecte depuse in aceeasi sesiune si in cadrul aceleiasi masuri si anume: -SC CRC HAUS SRL- F312C011241700005-cod CAEN 1621,1622- SC MITHAUS SRL - 
F312M011241700081-cod CAEN 1623 -SC ARHITECT LEMN HAUS SRL- F312M011241700150-cod CAEN 1622- SC KARAHAUS SRL- F312M011241700160-cod 
CAEN 1623Toate aceste patru proiecte au fost declarate neeligibile. In aceeasi comuna mai exista un proiect respectiv, SC BEST RADTRA SRL F312M011241700063-co
CAEN 1623, care are acelasi amplasament, dar sediu social diferit. Mentionam faptul ca, amplasamentul proiectelor depuse de SC CRC HAUS SRL, SC BEST RADTRA 
SRL si SC MAGHAUS SRL fac parte din acelasi lot care a fost dezmembrat, respectiv, T14,P64, avand urmatoarele numere cadastrale: SC CRC HAUS SRL-31006, SC 
BEST RADTRA SRL-31007 si SC MAGHAUS SRL-31008. Toate cele trei proiecte prezinta ca si document de folosinta a terenului-Contract de constituire a dreptului de 
superficie, proprietarul terenului fiind d-l Criveanu Radu Catalin.Toate cele sase Cereri de Finantare sunt elaboarate de acelasi consultant, SC CORIDOR FINANCIAL SRL 
si respectiv SC TELE STIL SRL.Prin urmare, se constata ca natura investitiilor este de acelasi tip/complementara iar investitiile pot functiona independent dar si impreuna 
deoarece se pot completa in cadrul fluxului tehnologic.Astfel, tinand cont de cele prezentate, se constata ca se incearca, crearea unor conditii artificiale, pentru a obtine mai 
multe proiecte FEADR pe aceeasi masura de catre solicitantii mentionati mai sus. In urma verificarii s-a constatat faptul ca, atat amplasamentul proiectului cat si sediul 
social al proiectului (SC MAGHAUS SRL) este la aceeasi adresa cu cel al altor patru proiecte depuse in aceeasi sesiune si in cadrul aceleiasi masuri si anume: -SC CRC 
HAUS SRL- F312C011241700005-cod CAEN 1621,1622- SC MITHAUS SRL - F312M011241700081-cod CAEN 1623 -SC ARHITECT LEMN HAUS SRL- 
F312M011241700150-cod CAEN 1622- SC KARAHAUS SRL- F312M011241700160-cod CAEN 1623Toate aceste patru proiecte au fost declarate neeligibile. In aceeasi 
comuna mai exista un proiect respectiv, SC BEST RADTRA SRL F312M011241700063-cod CAEN 1623, care are acelasi amplasament, dar sediu social diferit. 
Mentionam faptul ca, amplasamentul proiectelor depuse de SC CRC HAUS SRL, SC BEST RADTRA SRL si SC MAGHAUS SRL fac parte din acelasi lot care a fost 
dezmembrat, respectiv, T14,P64, avand urmatoarele numere cadastrale: SC CRC HAUS SRL-31006, SC BEST RADTRA SRL-31007 si SC MAGHAUS SRL-31008. 
Toate cele trei proiecte prezinta ca si document de folosinta a terenului-Contract de constituire a dreptului de superficie, proprietarul terenului fiind d-l Criveanu Radu 
Catalin.Toate cele sase Cereri de Finantare sunt elaboarate de acelasi consultant, respectiv SC CORIDOR FINANCIAL SRL, respectiv SC TELE STIL SRL.Prin urmare, se 
constata ca natura investitiilor este de acelasi tip/complementara iar investitiile pot functiona independent dar si impreuna deoarece se pot completa in cadrul fluxului 
tehnologic.Astfel, tinand cont de cele prezentate, se constata ca se incearca, crearea unor conditii artificiale, pentru a obtine mai multe proiecte FEADR pe aceeasi masura 
de catre solicitantii mentionati mai sus. Proiectul a fost declarant neeligibil deoarece nu indeplineste prevederile punctului 6.Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare 
pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? Proiectul a fost declarant neeligibil deoarece nu indeplineste prevederile 
punctului 6.Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?

686 312 M 01 12 4 17 00009 2012 9 25
„ACHIZITIE UTILAJE – 

CONSTANTINESCU ELENA 
LUMINITA”

CONSTANTINES
CU ELENA 
LUMINITA

DOLJ
Comuna/Oras 

SIMNICU DE SUS 
Sat DUDOVICESTI

- - - - - - - - - - 83.000 0 58.100 0 24.900 103.248.790

Localizarea/ amplasarea proiectului este cea specificata in cererea de finantare. Solicitantul a indicat ca localizare a proiectului o suprafata de 44 mp din terenul de 906 mp 
si 452.46mp cladiri , inscris in actul de comodat nr. 02/18.09.2012 , fara a exista o delimitare a accesului separate la drum a suprafetei comodatate, fara a avea utilitati 
separate, avandu-se in vedere si faptul ca imobilul comodatat mai face si obiectul altor doua cereri de finantare in cadrul aceleiasi sesiuni de depunere si aceleiasi masuri, 
avand deci si acelasi comodant , si anume cele depuse de catre solicitantii Constantinescu Eufrosina, nr. Cerere F312M011241700011 si Guna Daniel-Andrei , nr. Cerere 
F312M011241700022. La data efectuarii vizitei pe teren, datorita si confruntarii cu planul de amplasament si delimitare a cartii funciare nr 19 avand ca proprietar 
comodantul, document prezent in cererea de finantare nr.F312M011241700011, si care s-a prezentat in original si la vizita in teren, se concluzioneaza ca investitiile 
corespunzatoare celor 3 cereri de finantare, identificate conform observatiilor de mai sus precum si partea de cladire ramasa necomodatata si in proprietatea comodantului, 
au acces comun la drum si datorita amplasarii, sunt complementare ca functionalitate, incarcatoarele frontale folosindu-se in tehnologia de producere a peletilor, investitie 
propusa prin cererea de finantare nr. F312M011241700022. Se constata deasemenea ca in partea de cladire necomodatata erau depozitati peleti.Accesul la spatiile si 
terenurile comodatate este comun si se face dintr-un drum secundar al satului . Sunt identificate toate utilitatile comune ale proiectelor. Localizarea/ amplasarea proiectului 
este cea specificata in cererea de finantare. Solicitantul a indicat ca localizare a proiectului o suprafata de 44 mp din terenul de 906 mp si 452.46mp cladiri , inscris in actul 
de comodat nr. 02/18.09.2012 , fara a exista o delimitare a accesului separate la drum a suprafetei comodatate, fara a avea utilitati separate, avandu-se in vedere si faptul 
ca imobilul comodatat mai face si obiectul altor doua cereri de finantare in cadrul aceleiasi sesiuni de depunere si aceleiasi masuri, avand deci si acelasi comodant , si 
anume cele depuse de catre solicitantii Constantinescu Eufrosina, nr. Cerere F312M011241700011 si Guna Daniel-Andrei , nr. Cerere F312M011241700022. La data 
efectuarii vizitei pe teren, datorita si confruntarii cu planul de amplasament si delimitare a cartii funciare nr 19 avand ca proprietar comodantul, document prezent in cererea 
de finantare nr.F312M011241700011, si care s-a prezentat in original si la vizita in teren, se concluzioneaza ca investitiile corespunzatoare celor 3 cereri de finantare, 
identificate conform observatiilor de mai sus precum si partea de cladire ramasa necomodatata si in proprietatea comodantului, au acces comun la drum si datorita 
amplasarii, sunt complementare ca functionalitate, incarcatoarele frontale folosindu-se in tehnologia de producere a peletilor, investitie propusa prin cererea de finantare nr. 
F312M011241700022. Se constata deasemenea ca in partea de cladire necomodatata erau depozitati peleti.Accesul la spatiile si terenurile comodatate este comun si se 
face dintr-un drum secundar al satului . Sunt identificate toate utilitatile comune ale proiectelor.
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687 312 M 01 12 4 17 00011 2012 9 25
„ACHIZITIE UTILAJE – 
CONSTANTINESCU 

EUFROSINA”

CONSTANTINES
CU EUFROSINA DOLJ

Comuna/Oras 
SIMNICU DE SUS 
Sat DUDOVICESTI

- - - - - - - - - - 83.000 0 58.100 0 24.900 103.306.890

La punctul 6 s-a bifat nu deoarece utilajul propus pentru achizitionare foloseste pentru incarcare , ridicare materiale, fara a fi prezentata existenta a unor mijloace de 
transport impreuna cu care sa fie asigurat fluxul tehnologic specific CAEN-ului inscris in cererea de finantare. Observatia este sustinuta si de identificarea la vizita in teren a 
existentei unor cereri de finantare avand ca obiect aceeasi locatie , ale caror propuneri de investitii completeaza fluxul real al investitiei . La EG 2 S-a bifat Nu deoarece 
utilajul propus pentru achizitionare nu este strict specializat pentru activitatea proiectului , conform CAEN-ului mentionat in cererea de finantare fiind destinat incarcarii 
materialelor in special si nu este prezentat intregul flux din care sa rezulte necesitatea achizitionarii lui , in completarea unor utilaje de transport al pamantului Deoarece 
investitiile propuse nu sunt conforme Caen-ului activitatii proiectului, dovedindu-se parte integranta al altui flux tehnologic conform observatiilor de mai jos , nu mai este 
cazul evaluarii viabilitatii economico-financiare a proiectului Se considera ca au fost create conditii artificiale deoarece solicitantul a indicat ca localizare a proiectului o 
suprafata de 45 mp din terenul de 906 mp si 452.46mp cladiri , inscris in actul de comodat nr. 03/18.09.2012 , fara a exista o delimitare a accesului separate la drum a 
suprafetei comodatate, fara a avea utilitati separate, avandu-se in vedere si faptul ca imobilul comodatat mai face si obiectul altor doua cereri de finantare in cadrul aceleiasi 
sesiuni de depunere si aceleiasi masuri, avand deci si acelasi comodant , si anume cele depuse de catre solicitantii Constantinescu Elena-Luminita , nr. Cerere 
F312M011241700009 si Guna Daniel-Andrei , nr. Cerere F312M011241700022. La data efectuarii vizitei pe teren , datorita si confruntarii cu planul de amplasament si 
delimitare a cartii funciare nr 19 avand ca proprietar comodantul , document prezent in cererea de finantare nr.F312M011241700009, si care s-a prezentat in original si la 
vizita in teren , efectuindu-se si fotocopie a acestuia, se concluzioneaza ca investitiile corespunzatoare celor 3 cereri de finantare , identificate conform observatiilor de mai 
sus precum si partea de cladire ramasa necomodatata si in proprietatea comodantului , au acces comun la drum si datorita amplasarii , sunt complementare ca 
functionalitate , incarcatoarele frontale folosindu-se in tehnologia de producere a peletilor, investitie propusa prin cererea de finantare nr. F312M011241700022 , iar acestea 
nefiind investitii specifice CAEN- ului inscris in cererea de finantare . Se constata deasemenea ca in partea de cladire necomodatata sunt depozitati peleti. La punctul 6 s-a 
bifat nu deoarece utilajul propus pentru achizitionare foloseste pentru incarcare , ridicare materiale, fara a fi prezentata existenta a unor mijloace de transport impreuna cu 
care sa fie asigurat fluxul tehnologic specific CAEN-ului inscris in cererea de finantare. Observatia este sustinuta si de identificarea la vizita in teren a existentei unor cereri 
de finantare avand ca obiect aceeasi locatie , ale caror propuneri de investitii completeaza fluxul real al investitiei . La EG 2 S-a bifat Nu deoarece utilajul propus pentru 
achizitionare nu este strict specializat pentru activitatea proiectului , conform CAEN-ului mentionat in cererea de finantare fiind destinat incarcarii materialelor in special si 
este prezentat intregul flux din care sa rezulte necesitatea achizitionarii lui , in completarea unor utilaje de transport al pamantului.La punctul 6 s-a bifat NU considerandu-se 
ca au fost create conditii artificiale, deoarece solicitantul a indicat ca localizare a proiectului o suprafata de 45 mp din terenul de 906 mp si 452.46mp cladiri , inscris in actul 
de comodat nr. 03/18.09.2012 , fara a exista o delimitare a accesului separate la drum a suprafetei comodatate, fara a avea utilitati separate, avandu-se in vedere si faptul 
ca imobilul comodatat mai face si obiectul altor doua cereri de finantare in cadrul aceleiasi sesiuni de depunere si aceleiasi masuri, avand deci si acelasi comodant , si 
anume cele depuse de catre solicitantii Constantinescu Elena-Luminita , nr. Cerere F312M011241700009 si Guna Daniel-Andrei , nr. Cerere F312M011241700022. La da
efectuarii vizitei pe teren , datorita si confruntarii cu planul de amplasament si delimitare a cartii funciare nr 19 avand ca proprietar comodantul , document prezent in 
cererea de finantare nr.F312M011241700009, si care s-a prezentat in original si la vizita in teren , efectuindu-se si fotocopie a acestuia, se concluzioneaza ca investitiile 
corespunzatoare celor 3 cereri de finantare , identificate conform observatiilor de mai sus precum si partea de cladire ramasa necomodatata si in proprietatea comodantului , 
au acces comun la drum si datorita amplasarii , sunt complementare ca functionalitate , incarcatoarele frontale folosindu-se in tehnologia de producere a peletilor, investitie 
propusa prin cererea de finantare nr. F312M011241700022 , iar acestea nefiind investitii specifice CAEN- ului inscris in cererea de finantare . Se constata deasemenea ca 
in partea de cladire necomodatata sunt depozitati peleti.

688 312 M 01 12 4 17 00028 2012 9 26
„ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 

IN DOMENIUL MEDICAL - 
CHRIS MED SRL”

CHRIS MED SRL DOLJ
Comuna/Oras 
CALOPAR Sat 

CALOPAR
- - - - - - - - - - 264.715 0 185.300 0 79.415 103.492.190

Pct.1.3 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu s-a regasit in baza de date SAPARD/FEADR privind alte finantari nerambursabile. Pct.1.4 S-a bifat NU deoarece solicitantul 
nu a mai beneficiat de alt program de finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare proiecte in cadrul aceleiasi masuri;conform pr
screen-ului din RECOM . - La EG 1 s-a bifat Nu , deoarece prin contractul de inchiriere pentru constructia C5 s-a constatat ca este constructie comuna cu C6 , avand 
utilitati comune , fara a avea destinatia specificata in cererea de finantare. Avand in vedere criteriile de eligibilitate neindeplinite , nu mai este cazul de evaluare a viabilitatii 
proiectului la EG 2 La criteriul EG 6 s-a bifat Nu din motivele aratate la criteriul EG1 , in plus constatandu-se pe teren ca suprafata inchiriata nu este clar delimitata . 
Valoarea bunurilor se incadreaza in ofertele prezentate. Solicitantul SC CHRIS MED SRL prin reprezentant legal RAICIU DANIELA doreste sa implementeze proiectul in 
comuna CALOPAR, judetul DOLJ. Activitatea pe care doreste sa o desfasoare conform codului CAEN 8621 este: ACTIVITATE DE ASISTENTA MEDICALA GENERALA. 
Pentru aceasta solicitantul SC CHRIS MED SRL a inchiriat in comuna Calopar, Nr.150, imobilul cu constructia C5 cu suprafata construita de 113,40 mp situate pe terenul 
intravilan in suprafata totala de 8.131mp potrivit masuratorilor, pe o perioada de 11 ani, conform contractului de comodat nr.2888/17.09.2012 incheiat cu CIOLACU 
ORASCU DAVID AUREL. In urma vizitei pe teren s-a constatat ca SC CHRIS MED SRL prin reprezentant legal RAICIU DANIELA nu functioneaza independent, in aceeasi 
constructie care este compusa din P+1 ,existand inca un solicitant SC ALBODENT SRL, ce a depus proiect pe M312 -01/12 in cadrul aceleiasi sesiuni, avand contract de 
inchiriere pentru acelasi spatiu, din acelasi imobil, avand sala comuna cat si utilitatile. La vizita pe teren s-a constatat ca si SC SABI PROD MAR SRL, avand domeniul de 
activitate cod CAEN 8621 , a depus proiect pe M312 -01/12 in cadrul aceleiasi sesiuni insa avea acces separat fata de celelalte doua proiecte si avea utilitatile separate fata 
de acestea.De mentionat este faptul ca la momentul vizitei pe teren in spatiul destinat implementarii proiectului se aflau inca in functiune un magazin secon-hand, o croitor
cat si un centru de reparat aparatura electrocasnica., asa cum reiese din pozele facute la fata locului.In contractul de inchiriere al solicitantului este specificat ca atat sediul 
cat si punctul de lucru se afla la aceeasi adresa. Nu existau utilitati separate, exista un singur contor electric pentru cele doua firme, nu existau grupuri sanitare necesare 
desfasurarii activitatii de cabinet medicina generala, desi in curte exista sursa de apa inclusiv canalizare si nici nu a fost prevazute in proiect cheltuieli pentru amenajarea 
acestora. Cele doua activitati desfasurate de SC CHRIS MED SRL si SC ALBODENT SRL sunt complementare. - La EG 1 s-a bifat Nu , deoarece prin contractul de 
inchiriere pentru constructia C5 s-a constatat ca este constructie comuna cu C6 , avand utilitati comune , fara a avea destinatia specificata in cererea de finantare. Avand in 
vedere criteriile de eligibilitate neindeplinite , nu mai este cazul de evaluare a viabilitatii proiectului la EG 2. - La criteriul EG 6 s-a bifat Nu din motivele aratate la criteriul 
EG1 , in plus constatandu-se pe teren ca suprafata inchiriata nu este clar delimitata .Solicitantul SC CHRIS MED SRL prin reprezentant legal RAICIU DANIELA doreste sa 
implementeze proiectul in comuna CALOPAR, judetul DOLJ. Activitatea pe care doreste sa o desfasoare conform codului CAEN 8621 este: ACTIVITATE DE ASISTENTA 
MEDICALA GENERALA. Pentru aceasta solicitantul SC CHRIS MED SRL a inchiriat in comuna Calopar, Nr.150, imobilul cu constructia C5 cu suprafata construita de 
113,40 mp situate pe terenul intravilan in suprafata totala de 8.131mp potrivit masuratorilor, pe o perioada de 11 ani, conform contractului de comodat nr.2888/17.09.2012 
incheiat cu CIOLACU ORASCU DAVID AUREL. In urma vizitei pe teren s-a constatat ca SC CHRIS MED SRL prin reprezentant legal RAICIU DANIELA nu functioneaza 
independent, in aceeasi constructie care este compusa din P+1 ,existand inca un solicitant SC ALBODENT SRL, ce a depus proiect pe M312 -01/12 in cadrul aceleiasi 
sesiuni, avand contract de inchiriere pentru acelasi spatiu, din acelasi imobil, avand sala comuna cat si utilitatile. La vizita pe teren s-a constatat ca si SC SABI PROD MAR 
SRL, avand domeniul de activitate cod CAEN 8621 , a depus proiect pe M312 -01/12 in cadrul aceleiasi sesiuni insa avea acces separat fata de celelalte doua proiecte si 
avea utilitatile separate fata de acestea.De mentionat este faptul ca la momentul vizitei pe teren in spatiul destinat implementarii proiectului se aflau inca in functiune un 
magazin secon-hand, o croitorie cat si un centru de reparat aparatura electrocasnica., asa cum reiese din pozele facute la fata locului.In contractul de inchiriere al 
solicitantului este specificat ca atat sediul cat si punctul de lucru se afla la aceeasi adresa. Nu existau utilitati separate, exista un singur contor electric pentru cele doua 
firme, nu existau grupuri sanitare necesare desfasurarii activitatii de cabinet medicina generala, desi in curte exista sursa de apa inclusiv canalizare si nici nu a fost 
prevazute in proiect cheltuieli pentru amenajarea acestora. Cele doua activitati desfasurate de SC CHRIS MED SRL si SC ALBODENT SRL sunt complementare.

689 312 M 01 12 4 17 00027 2012 9 26 „ACHIZITIE UTILAJE - 
COLTATU CAMELIA”

COLTATU 
CAMELIA DOLJ

Comuna/Oras 
PODARI Sat BALTA 

VERDE
- - - - - - - - - - 107.100 0 74.970 0 32.130 103.567.160

In urma verificarii solicitantului in RECOM am constatat ca Doamna Coltatu Camelia si Coltatu Octavian Alin sunt asociati la societatea DARCO SERV SRL cu cod CAEN 
4120 ca activitate principala cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 50%;50% .In urma verificarii in doc.16 am contatat ca ambii figureaza cu solicitare de 
finantare pe masura 312 in sesiunea 01/12 cu acelas cod CAEN 0161. EG.6-In urma verificarii documentelor de proprietate am constatat ca exista o DECLARATIE a 
domnului COLTATU OCTAVIAN ALIN prin care se precizeaza ca ,,sunt de acord ca sotia mea Coltatu Camelia sa foloseasca terenul in suprafata de 2500 mp" pentru 
parcarea utilajelor.EG.7-Din documentul extras de cont bancar reiese faptul ca alimentarea contului este facuta de Octavian Alin Coltatu. A fost faramitata exploatatia 
agricola intre cei doi soti,exista legaturi financiare,solicitarea de finantare pe Masura 312 este cu acelas cod CAEN 0161,utilajele ce se achizitioneaza prin proiect se 
completeaza pe flux(combina recoltat cereale Coltatu Camelia si tractor cu semanatoare cereale Coltatu Octavian Alin),precontractul de prestari servicii este de la II 
DOBRICA PETRISOR. In urma verificarii in doc.16 a solicitantilor M 312,am constatat ca sunt depuse proiecte atat de Coltatu Camelia cat si Coltatu Octavian Alin cu 
acelas cod CAEN 0161 Activitati auxiliare pentru productia vegetala.Conform achiztiilor din proiect utilajele achizitionate se completeaza .Exista un precontract servicii 
pentru ambii solicitanti.Pentru terenul necesar amplasarii utilajelor exista declaratii de accept intre soti.
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690 312 M 01 12 4 17 00022 2012 9 26 „ACHIZITIE UTILAJE - GUNA 
DANIEL ANDREI”

GUNA DANIEL 
ANDREI DOLJ

Comuna/Oras 
SIMNICU DE SUS 
Sat DUDOVICESTI

- - - - - - - - - - 230.914 0 196.276 0 34.638 103.763.436

Se face observatia ca la EG 2 nu s-a bifat nimic deoarece in memoriul justificativ nu sunt suficiente informatii din care se poate deduce ca achizitiile propuse nu contin si 
montaj tehnologic si deci nu se demonstreaza ca proiectul este fara constructii-montaj. Solicitarea de informatii suplimentare care sa clarifice acest aspect nu a mai fost 
transmisa , din motivele detaliate la punctul 6. Nefiind indeplinite conditiile de eligibilitate a proiectului conform motivarii descrise la punctul 6 , nu mai este necesara 
evaluarea viabilitatii economico-financiare a proiectului Se considera ca au fost create conditii artificiale datorita faptului ca solicitantul a indicat ca localizare a proiectului o 
parte nedelimitata cadastral a imobilului aflat in proprietatea comodantului , avand suprafata de 272 mp din suprafata totala de 452.46mp a cladirii , inscrisa in actul de 
comodat nr. 01/18.09.2012 , fara a exista deasemenea o delimitare a accesului separat la drum pentru partea de imobil comodatat si fara a avea utilitati separate, avandu
in vedere si faptul ca imobilul comodatat mai face si obiectul altor doua cereri de finantare din cadrul aceleiasi sesiuni de depunere si a aceleiasi masuri, avand deci si 
acelasi comodant , si anume cele depuse de catre solicitantii Constantinescu Elena-Luminita , nr. Cerere F312M011241700009 siConstantinescu Eufrosina, nr. Cerere 
F312M011241700011. La data efectuarii vizitei pe teren , datorita si confruntarii cu planul de amplasament si delimitare a cartii funciare nr 19 avand ca proprietar 
comodantul , document prezent in cererea de finantare nr.F312M011241700009, si care s-a prezentat in original si la vizita in teren , efectuindu-se si fotocopie a acestuia, 
se concluzioneaza ca investitiile corespunzatoare celor 3 cereri de finantare , identificate conform observatiilor de mai sus precum si partea de cladire ramasa necomodatata 
si in proprietatea comodantului , au acces comun la drum si datorita amplasarii , sunt complementare ca functionalitate , incarcatoarele frontale folosindu-se in tehnologia 
producere a peletilor, investitie propusa prin cererea de finantare nr. F312M011241700022 . Se constata deasemenea ca in partea de cladire necomodatata sunt depozitati 
peleti. La punctul 6 s-a bifat NU considerandu-se ca au fost create conditii artificiale datorita faptului ca solicitantul a indicat ca localizare a proiectului o parte nedelimitata 
cadastral a imobilului aflat in proprietatea comodantului , avand suprafata de 272 mp din suprafata totala de 452.46mp a cladirii , inscrisa in actul de comodat nr. 
01/18.09.2012 , fara a exista deasemenea o delimitare a accesului separat la drum pentru partea de imobil comodatat si fara a avea utilitati separate, avandu-se in vedere si 
faptul ca imobilul comodatat mai face si obiectul altor doua cereri de finantare din cadrul aceleiasi sesiuni de depunere si a aceleiasi masuri, avand deci si acelasi comodant 
, si anume cele depuse de catre solicitantii Constantinescu Elena-Luminita , nr. Cerere F312M011241700009 siConstantinescu Eufrosina, nr. Cerere F312M01124170001
La data efectuarii vizitei pe teren , datorita si confruntarii cu planul de amplasament si delimitare a cartii funciare nr 19 avand ca proprietar comodantul , document prezent 
in cererea de finantare nr.F312M011241700009, si care s-a prezentat in original si la vizita in teren , efectuindu-se si fotocopie a acestuia, se concluzioneaza ca investitiile 
corespunzatoare celor 3 cereri de finantare , identificate conform observatiilor de mai sus precum si partea de cladire ramasa necomodatata si in proprietatea comodantului , 
au acces comun la drum si datorita amplasarii , sunt complementare ca functionalitate , incarcatoarele frontale folosindu-se in tehnologia de producere a peletilor, investitie 
propusa prin cererea de finantare nr. F312M011241700022 . Se constata deasemenea ca in partea de cladire necomodatata sunt depozitati peleti.
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"CONSTRUIRE HALA 
DEPOZITARE PRODUSE 

COSMETICE P+1, 
IMPREJMUIRE PARTIALA, 

PLATFORMA BETONATA SI 
BAZIN ETANS VITANJABIL"

SC BLUE 
COSMETICS 

TRADING SRL
DOLJ

Comuna/Oras 
MISCHII Sat 

MISCHII
- - - - - - - - - - 135.009 1.592 94.506 0 40.503 103.857.942

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 unic al SC BLUE COSMETICS TRADING SRL, domnul BOGDAN ADRIAN, mai este 
asociat in: - SC BLUE BAY SRL, cod unic inregistrare 21659170 atribuit in data de 02.05.2007—in functiune cu o cota de participare de 50%; conform art.15 din Legea 
359/2004 desfasoara urmatoarele activitati –CAEN rev. 2: la mai multe sedii si anume:1. sediul din Mun. Craiova, str. Arhitect Ion Mincu, nr.1, unde desfasoara activitati pe 
urmatoarele coduri CAEN : 4719;4775;4778.2. sediul din Mun. Craiova, str. Brazda lui Novac, nr.87A unde desfasoara activitate pe codul CAEN 4775.3. sediul din Mun. 
Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.129A Complex Comercial Oltenia Supci, Stand 1317, unde desfasoara activitati pe urmatoarele coduri CAEN: 4775, 4778.4. sediul din 
Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.129A Complex Comercial Oltenia Supci, Stand 214, unde desfasoara activitati pe urmatoarele coduri CAEN: 4775, 4778.- SC 
TOTAL SPORT VISION SRL —in functiune cu o cota de participare de 88.89%; conform art.15 din Legea 359/2004 desfasoara urmatoarele activitati –CAEN rev. 2: 5610, 
9311 la sediul sat Mlecanesti, comuna Mischii, str. Negustorilor, nr.2A.• La verificarea asociatului persoana juridica, s-a constatat ca SC BLUE COSMETICS TRADING 
SRL nu mai este asociat in alte firme. La verificarea Cererii de Finantare s-a constatat ca solicitantul SC BLUE COSMETICS TRADING 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 
urma verificarii s-a constatat faptul ca, statutul intreprinderii este unul de tip „legat” prin intermediul persoanei fizice, Bogdan Adrian, care isi desfasoara activitatea pe 
aceeasi piata relevanta/pe piata adiacenta”. 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 unic al SC BLUE COSMETICS TRADING SRL, domnul BOGDAN ADRIAN, mai este asociat in: - SC BLUE BAY SRL, cod unic 
inregistrare 21659170 atribuit in data de 02.05.2007—in functiune cu o cota de participare de 50%; conform art.15 din Legea 359/2004 desfasoara urmatoarele activitati 
–CAEN rev. 2: la mai multe sedii si anume:1. sediul din Mun. Craiova, str. Arhitect Ion Mincu, nr.1, unde desfasoara activitati pe urmatoarele coduri CAEN : 
4719;4775;4778.2. sediul din Mun. Craiova, str. Brazda lui Novac, nr.87A unde desfasoara activitate pe codul CAEN 4775.3. sediul din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, 
nr.129A Complex Comercial Oltenia Supci, Stand 1317, unde desfasoara activitati pe urmatoarele coduri CAEN: 4775, 4778.4. sediul din Mun. Craiova, str. Calea 
Bucuresti, nr.129A Complex Comercial Oltenia Supci, Stand 214, unde desfasoara activitati pe urmatoarele coduri CAEN: 4775, 4778.- SC TOTAL SPORT VISION SRL 
—in functiune cu o cota de participare de 88.89%; conform art.15 din Legea 359/2004 desfasoara urmatoarele activitati –CAEN rev. 2: 5610, 9311 la sediul sat Mlecanesti, 
comuna Mischii, str. Negustorilor, nr.2A.• La verificarea asociatului persoana juridica, s-a constatat ca SC BLUE COSMETICS TRADING SRL nu mai este asociat in alte 
firme. La verificarea Cererii de Finantare s-a constatat ca solicitantul SC BLUE COSMETICS TRADING 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 urma verificarii s-a constatat 
faptul ca, statutul intreprinderii este unul de tip „legat” prin intermediul persoanei fizice, Bogdan Adrian, care isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta/pe piata 
adiacenta”. In concluzie, se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Pentru categoria de bunuri,solicitantul a prezentat oferte iar pentru categoria 
de servicii, solicitantul a prezentat etras din baza de preturi APDRP. Pentru categoria de bunuri,solicitantul a prezentat oferte iar pentru categoria de servicii, solicitantul a 
prezentat etras din baza de preturi APDRP. Proiectul a fost declarat neeligibil deoarece 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 
unic al SC BLUE COSMETICS TRADING SRL, domnul BOGDAN ADRIAN, mai este asociat in: - SC BLUE BAY SRL, cod unic inregistrare 21659170 atribuit in data de 
02.05.2007—in functiune cu o cota de participare de 50%; conform art.15 din Legea 359/2004 desfasoara urmatoarele activitati –CAEN rev. 2: la mai multe sedii si 
anume:5. sediul din Mun. Craiova, str. Arhitect Ion Mincu, nr.1, unde desfasoara activitati pe urmatoarele coduri CAEN : 4719;4775;4778.6. sediul din Mun. Craiova, str. 
Brazda lui Novac, nr.87A unde desfasoara activitate pe codul CAEN 4775.7. sediul din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.129A Complex Comercial Oltenia Supci, 
Stand 1317, unde desfasoara activitati pe urmatoarele coduri CAEN: 4775, 4778.8. sediul din Mun. Craiova, str. Calea Bucuresti, nr.129A Complex Comercial Oltenia 
Supci, Stand 214, unde desfasoara activitati pe urmatoarele coduri CAEN: 4775, 4778.- SC TOTAL SPORT VISION SRL —in functiune cu o cota de participare de 
88.89%; conform art.15 din Legea 359/2004 desfasoara urmatoarele activitati –CAEN rev. 2: 5610, 9311 la sediul sat Mlecanesti, comuna Mischii, str. Negustorilor, nr.2A.• 
La verificarea asociatului persoana juridica, s-a constatat ca SC BLUE COSMETICS TRADING SRL nu mai este asociat in alte firme. La verificarea Cererii de Finantare s-a 
constatat ca solicitantul SC BLUE COSMETICS TRADING 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 urma verificarii s-a constatat faptul ca statutul intreprinderii este unul de t
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„ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 

IN DOMENIUL MEDICAL - 
ALBODENT SRL”

ALBODENT SRL DOLJ
Comuna/Oras 
CALOPAR Sat 

CALOPAR
- - - - - - - - - - 258.478 0 180.934 0 77.544 104.038.876

Pct.1.1- analizand baza RECOM s-a constatat ca d-na Alboeini Carmen Mioara mai este asociat cu cota de participare la beneficii şi pierderi: 80% / 80% in societatea SC 
CAN CONSTRUCT SRL. Activitatea principala a societatii CAN CONSTRUCT SRL este 1712 - Fabricarea hartiei si cartonului, iar ca activitati autorizate la punctele de 
lucru sunt codurile CAEN 4541,4759,2221,2223,7031.Societatea SC ALBODENT SRL si societatea SC CAN CONSTRUCT SRL nu desfasoara o parte din activitate pe 
aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente,in concluzie nu sunt intreprinderi legate. Conform anexei nr. 4.1 -Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii -intreprinderea SC ALBODENT SRL -este o intreprindere autonoma. Pct.1.3 - Solicitantul nu se regaseste in Bazele de date privind alte 
finanţări pentru acelaşi tip de activitate. Pct.1.4- Solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeaşi /activitate. Pct. 1.5- D-na ALBOEINI CARMEN 
MIOARA este asociat unic in cadrul societatii. La EG 1 s-a bifat Nu , deoarece la vizita pe teren s-a constatat ca tot la aceeasi adresa (com. Calopar, nr. 150) mai doresc sa 
implementeze proiecte si SC SABI PROD MAR SRL avand domeniul de activitate cod CAEN 2511 si SC CHRIS MED SRL avand domeniul de activitate cod CAEN 8621 
(ambele societati fiind solicitante in cadrul aceleeasi masuri M312- sesiunea 01/12). Nu exista o delimitare clara a spatiului inchiriat de SC ALBODENT SRL si si a spatiului 
inchiriat de SC CHRIS MED SRL, spatiul fiind un tot unitar. In acest spatiu comun functiona in acel moment un magazine second –hand, o croitorie si un centru de reparat 
aparatura electrocasnica.Nu existau utilitati separate, exista un singur contor electric pentru cele doua firme, nu existau grupuri sanitare necesare desfasurarii activitatii 
stomatologice desi in curte exista sursa de apa inclusiv canalizare si nici nu a fost prevazute in proiect cheltuieli pentru amenajarea acestora.Spatiul inchiriat de SC 
ALBODENT SRL nu era compartimentat Avand in vedere criteriile de eligibilitate neindeplinite , nu mai este cazul de evaluare a viabilitatii proiectului la EG 2 La criteriul EG 
6 s-a bifat Nu din motivele aratate la criteriul EG1. Pct.3.1 si 3.3 - s-a bifat NU deoarece echipamentul "sistem CAD -CAM 3D +soft" si echipamentul "unitate frezaj" nu sunt 
eligibile codului CAEN 8623. Pct.4.1- categoria de bunuri nu se regaseste in Baza de Date APDRP.Pct. 4.2 -nu a fost atasat la CF extras tiparit din baza de date- s-a tiparit 
si s-a atasat la prezenta fisa E3.1. La aceeasi adresa (com. Calopar, nr. 150) mai doresc sa implementeze proiecte si societatile SC SABI PROD MAR SRL avand domen
de activitate cod CAEN 2511 si SC CHRIS MED SRL avand domeniul de activitate cod CAEN 8621 (ambele societati fiind solicitante in cadrul aceleeasi masuri M312- 
sesiunea 01/12).Activitatile desfasurate de SC ALBODENT SRL si SC CHRIS MED SRL sunt activitati complementare.La vizita pe teren s-a constatat ca SC SABI PROD 
MAR SRL avea acces separat fata de celelalte doua proiecte si avea utilitatile separate fata de acestea.In ceea ce priveste spatiile inchiriate de SC ALBODENT SRL si SC 
CHRIS MED SRL sunt alaturate, nu exista o delimitare clara a spatiului inchiriat de SC ALBODENT SRL si a spatiului inchiriat de SC CHRIS MED SRL, spatiul fiind un tot 
unitar. In acest spatiu comun functiona in acel moment un magazin second –hand, o croitorie si un centru de reparat aparatura electrocasnica.Nu existau utilitati separate, 
exista un singur contor electric pentru cele doua firme, nu existau grupuri sanitare necesare desfasurarii activitatii stomatologice desi in curte exista sursa de apa inclusiv 
canalizare si nici nu a fost prevazute in proiect cheltuieli pentru amenajarea acestora.Cele trei proiecte care doresc a se implementeaza la adresa comuna Calopar, nr. 150 
sunt intocmite de acelasi consultant. Proiectul este neeligibile datorita constatarilor relatate la punctele EG1, EG6 si punctul 6.
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693 312 M 01 12 4 17 00023 2012 9 26 ACHIZITIA DE UTILAJE 
PENTRU PRESTARI SERVICII

CIRJALIU 
LEONTINA-
GABRIELA

DOLJ
Comuna/Oras 
MARSANI Sat 

MARSANI
- - - - - - - - - - 266.831 0 186.782 0 80.049 104.225.658

Pct. 1.1 S-a bifat Nu deoarece solicitantul CIRJALIU LEONTINA GABRIELA este asociat cu 50% cota de participare la beneficii si pierderi in societatea SC LEONTIGAB 
SRL , cu activitate principala in domeniul lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale(cod CAEN 4120) si ca activitate secundara lucrari de pregatire a 
terenului-cod CAEN 4312- activitate ce urmeaza a se desfasura prin prezentul proiect. De asemenea este asociat unic in societatea SC BEACH- PARTY SRL cu activitate 
principala acvacultura in ape dulci(cod CAEN 0322) si printre activitatile secundare lucrari de pregatirea terenului cod CAEN 4312. Constatandu-se ca documentul 11.3 , n
a fost corect completat , bifandu-se intreprindere autonoma,cele trei societati unde solicitantul este actionar cu 50%, unic actionar si respectiv titular isi desfasoara 
activitatea sau o parte din activitate pe acceasi piata ori pe piete adiacente ,fiind considerate intreprinderi legate , criteriul nu este indeplinit.Pct.1.3 S-a bifat NU deoarece 
solicitantul nu s-a regasit in baza de date SAPARD/FEADR privind alte finantari nerambursabile. Pct.1.4 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de alt 
program de finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare proiecte in cadrul aceleiasi masuri;conform print-screen-ului din RECOM
solicitantul mai este actionar in firma SC SC LEONTIGAB SRL - societate cu activitate principala in domeniul lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si 
nerezidentiale(cod CAEN 4120) si SC BEACH- PARTY SRL care printre activitatile secundare are si lucrari de pregatire a terenului. Pct.3.1.Prin fisa de informatii 
suplimentare s-a rectificat bugetul indicativ prin diminuarea cu cheltuielilor reprezentand obiectul generator,ciocan demolator . S-a rectificat devizul general,devizul pe obiect 
, devizul financiar,planul financiar in functie de BI.in urma treceri pe neeligibil a vaorii celor doua utilaje.Pct.3.3 obiectul generator si ciocan demolator a fost considerat 
cheltuiala neeligibila astfel s-a procedat la diminuarea BI cu cheltuielile respective.La pct.3.7 am pus nu este cazul pentru ca desi nu este platitor de TVA a trecut valoarea 
TVA pe cheltuieli neeligibile. La pct.4.2 bunuri am pus nu e cazul pentru ca nu se gaseste in baza de date si la servicii am pus da si am atasat extrasele tiparite din baza de 
date. La pct.4.4 am pus da si am solicitat prin informatii sa prezinte oferte pentru bunuri si servicii pe care le-a prezentat. In urma analizei doc.16, a RECOM -ului, a bazele 
de date cu proiectele contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele:1) - Solicitantul CIRJALIU LEONTINA-GABRIELA doreste sa implementeze proiectul in 
comuna Marsani, judetul Dolj, comuna in care nu se mai implementeaza alt proiect cu acelasi cod CAEN-4312;celelalte proiecte avand codurile CAEN 8622 , 4399 ;2) - 
Solicitantul persoana fizica – CIRJALIU LEONTINA -GABRIELA mai este actionar la doua societati , respectiv:a) - SC LEONTIGAB SRL , cu 50%, avand activitate 
principala in domeniul lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale(cod CAEN 4120) si ca activitate secundara lucrari de pregatire a terenului-cod CAEN 
4312- activitate ce urmeaza a se desfasura prin prezentul proiect. b) SC BEACH- PARTY SRL., cu 100% avand activitate principala acvacultura in ape dulci(cod CAEN 
0322) si printre activitatile secundare lucrari de pregatirea terenului cod CAEN 4312.3) - S-a constatat ca documentul 11.3 , nu a fost corect completat , bifandu-se 
intreprindere autonoma, cele trei societati unde solicitantul este actionar cu 50%, unic actionar si respectiv titular isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe 
acceasi piata ori pe piete adiacente ,fiind considerate intreprinderi legate , criteriul nu este indeplinit.4) - Din verificarea incrucisata s-a constatat ca exista doi solicitanti, 
IANCU ROXANA ELENA si CIRJALIU LEONTINA GABRIELA, care au aceiasi adresa si anume str. Mihai Viteazu Nr.77, comuna Marsani, judetul Dolj, implementarea 
proiectelor facandu-se astfel:a) – tarlaua 220 si parcela 9 pentru Cirjaliu Leontina Gabrielab) – tarlaua 220 si parcela 15 pentru Iancu Roxana Elena5) - D-na CIRJALIU 
LEONTINA GABRIELA a incheiat un contract de comodat cu Iancu Roxana Elena pentru un teren extravilan in suprafata de 4500 mp situat in tarlaua 220 parcela 15 
(pentru gararea utilajelor solicitate de Iancu Roxana Elena prin cererea de finantare F312M011241700055 in cadrul aceleiasi masuri 312 din aceiasi sesiune), prin mandatar 
Iancu Constantin Cristian care este asociat si administrator la firma de consultanta SC ADA&amp;ROBY CONSULTING SRL, firma care a intocmit proiectul solictantului 
Cirjaliu Leontina Gabriela cu activitate pe cod CAEN 4312 lucrari de pregatire a terenului si proiectul solicitantului Iancu Roxana Elena cu activitate cod CAEN 4399-lucrari 
in constructii. 6) - Conform extrasului de cont al solicitantului Cirjaliu Leontina Gabriela, eliberat la data de 20.09.2012 suma necesara pentru dovada cofinantarii in cuantum 
de 82.000 Euro, a fost virata sub forma de imprumut de catre Iancu Constantin Cristian. 7) – Avand in vedere precizarile anterioare, consideram ca exista legaturi evidente 
intre cei doi solicitanti si respectiv firma de consultanta. Consideram ca s-au creat conditii artificiale astfel proiectul este neeligibil.

694 312 M 01 12 4 17 00017 2012 9 26 „ACHIZITIE UTILAJE – ANDREI 
MARIAN MARIUS”

ANDREI MARIAN 
MARIUS DOLJ

Comuna/Oras 
COTOFENII DIN 

DOS Sat MIHAITA
- - - - - - - - - - 142.318 0 120.970 0 21.348 104.346.628

Prin proiect conform ANGAJAMENT solicitantul se va autoriza ca II cu cod CAEN 3109(Fabricarea de mobila). Conform documentului 11.3-categorie Microintreprindere a 
bifat Intreprindere Autonoma. In urma verificarii in RECOM pe baza CNP domnul Andrei Marian Marius este asociat unic la SC MARSEGMAR SRL si are ca activitate 
principala cod CAEN 4532-Comert cu amanuntul.LA punctul SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART.15 DIN L359/2004 prin declaratia tip model 2 
nr.19161 din 14.03.2011 (CAEN Rev.2)desfasoara ca activitate secundara printre alte activitati si CAEN 3109(fabricarea de mobila). EG2 -In urma completarii Matricei de 
viabilitate beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. Solicitantul declara ca implementarea se varealiza pana in luna (10) X prezinta venituri si cheltuieli aferente 
lunilor 5;6;7;8;9;10.Comform matricei nu se respecta criteriile de viabilitate. Pentru categoria bunuri nu au fost atasate tri oferte conform Ghidului Solicitantului. Criteriul 1.1- 
Statutul solicitantului privind incadrarea in IMM-Conform documentului 11.3-categorie Microintreprindere s-a bifat Intreprindere Autonoma.In urma verificarii in RECOM a 
solicitantului pe baza CNP acesta este unic actionar la alta intreprindere care detine activ acelas cod CAEN 3109 pentru care solicita finantare. EG2 -In urma completarii 
Matricei de viabilitate beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.

695 312 M 01 12 4 17 00014 2012 9 26 ACHIZITIE UTILAJE – MIU 
CARMEN-RALUCA

MIU CARMEN- 
RALUCA DOLJ

Comuna/Oras 
CARCEA Sat 

CARCEA
- - - - - - - - - - 86.801 0 72.809 0 13.992 104.419.437

EG 3 s-a bifat NU este cazul deoarece solicitantul este persoană fizică 3.Acelaşi amplasament ,,com. Cârcea,jud. Dolj,str. Industriilor nr.5” se regăseşte la CF F 312M 0112 
4 17 00014-solicitant Miu Carmen Raluca şi CF F 312M 0112 4 17 00016-solicitant Miu Valentin (soră şi srate), conform Contractelor de comodat nr.1 şi nr.2,comodant 
fiind SC LOOKSTAR SRL având ca asociat unic şi administrator pe domnul Miu Valentin.4. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la mai multe proiecte respective 
SC EUROAXZ SRL a elaborate proiectele CF F 312M 0112 4 17 00014-solicitant Miu Carmen Raluca şi CF F 312M 0112 4 17 00016-solicitant Miu Valentin, CF F 312M 
0112 4 17 0015-solicitant Ciucă Aurica.S-au creat condiţii artificiale prin fracţionarea artificială a investiţiei,-imobilul aferent investiţiilor propuse prin cele două proiecte 
depuse pe M 312( CF F 312M 0112 4 17 00014-solicitant Miu Carmen Raluca şi CF F 312M 0112 4 17 00016-solicitant Miu Valentin ) este comun,spaţiul din hală este 
delimitat în trei spaţii egale prin pereţi provizorii din material lemnos pe o înălţime de 2,5m.- cu scopul de a depăşii plafonul maxim în cadrul măsurii şi pentru a putea 
beneficia de mai multe proiecte în derulare pe aceeaşi măsură:- CF F 312M 0112 4 17 00014-solicitant Miu Carmen Raluca valoare eligibilă 86.801 euro- CF F 312M 0112 
4 17 00016-solicitant Miu Valentin valoare eligibilă 177.723 euroCele două proiecte se implementează în aceiaşi hală având şi un cod CAEN comun 9003-activităţi de 
creaţie artistică

696 312 M 01 12 4 17 00016 2012 9 26 ACHIZITIE UTILAJE – MIU 
VALENTIN MIU VALENTIN DOLJ

Comuna/Oras 
CARCEA Sat 

CARCEA
- - - - - - - - - - 177.723 0 149.599 0 28.124 104.569.036

In urma verificarii prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online a 
precizărilor din Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor s-a constatat ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, domnul Miu Valentin 
fiind asociat unic al SC LOOKSTAR SRL cu o cota de participare de 100%. Acest fapt reiese si din contractul de comodat nr. 4298/17.09.2012 potrivit caruia SC 
LOOKSTAR SRL acorda catre domnului Miu Valentin dreptul de folosinta asupra imobilului compus din teren in suprafata de 300mp si 150 mp din constructia C1, situate 
in comuna Carcea, str. Industriilor, nr.5, judetul Dolj. Conform informatilor furnizate de RECOM codul CAEN al activitatii finantate prin proiect-3109 se regaseste si ca 
domeniu de activitate secundar la SC LOOKSTAR SRL si numarul mediu de salariati pe anul 2011 este 6.Prin proiect se vor crea 7 locuri de munca, care impreuna cu cele 
6 depasesc 9 salariati iar solicitantul nu respecta statutul de microintreprindere.La punctul 1.1 ,, Care este statutul solicitantului? s-a bifat nu deoarece tinand cont de 
numarul de salariati declarati in proiect=7 impreuna cu cele de la SC LOOKSTAR SRL = 6 s-a constata ca solicitantul nu-si mentine statutul de microintreprindere(cel mult 
noua salariati. Localizarea/ amplasarea proiectului este conforma cu cea specificata de solicitant in cererea de finantare si in documentele anexate cererii de finantare,sat 
Cârcea,comCârcea,str.Industriilor nr. 5, jud. Dolj.La aceiaşi adresă se regăseşte sediul social a societăţii SC DOMO GLAS SRL şi prin măsura 312 in cadrul aceleasi 
sesiuni a depus proiect la aceiaşi adresă şi Miu Carmen-Raluca care doreşte să desfăşoare activitate pentru fabricarea de tamplarie din lemn (alte elemente de dulgherie si 
tamplarie, pentru constructii).Spaţiul din hală este delimitat în trei spaţii egale prin pereţi provizorii din material lemnos pe o înălţime de 2,5m.În porţiunea din hală unde 
solicitantul doreşte să desfăşoare activitatea se găsesc depozitate diverse materiale.Utilităţile sunt comune neexistînd separarea pentru cele trei societăţi (una existentă şi 
doi solicitanţi ai M312. Prin actul de comodat comodantul acordă comodatarului dreptul de folosinţă asupra imobilului compus din teren în suprafaţă de 300 mp cu acces la 
drum şi suprafaţa de 150 mp di construcţia C1.Nu se specifică modul de folosinţă a utilităţilor. In urma verificarii prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al 
Registrului Comerţului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online a precizărilor din Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-
intreprinderilor s-a constatat ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, domnul Miu Valentin fiind asociat unic al SC LOOKSTAR SRL cu o cota de participare 
de 100%. Acest fapt reiese si din contractul de comodat nr. 4298/17.09.2012 potrivit caruia SC LOOKSTAR SRL acorda catre domnului Miu Valentin dreptul de folosinta 
asupra imobilului compus din teren in suprafata de 300mp si 150 mp din constructia C1, situate in comuna Carcea, str. Industriilor, nr.5, judetul Dolj. Conform informatilor 
furnizate de RECOM codul CAEN al activitatii finantate prin proiect-3109 se regaseste si ca domeniu de activitate secundar la SC LOOKSTAR SRL si numarul mediu de 
salariati pe anul 2011 este 6.Prin proiect se vor crea 7 locuri de munca, care impreuna cu cele 6 depasesc 9 salariati iar solicitantul nu respecta statutul de 
microintreprindere.La punctul 1.1 ,, Care este statutul solicitantului? s-a bifat nu deoarece tinand cont de numarul de salariati declarati in proiect=7 impreuna cu cele de la 
SC LOOKSTAR SRL = 6 s-a constata ca solicitantul nu-si mentine statutul de microintreprindere(cel mult noua salariati.Localizarea/ amplasarea proiectului este conforma 
cu cea specificata de solicitant in cererea de finantare si in documentele anexate cererii de finantare,sat Cârcea,comCârcea,str.Industriilor nr. 5, jud. Dolj.La aceiaşi adresă 
se regăseşte sediul social a societăţii SC DOMO GLAS SRL şi prin măsura 312 in cadrul aceleasi sesiuni a depus proiect la aceiaşi adresă şi Miu Carmen-Raluca care 
doreşte să desfăşoare activitate pentru fabricarea de tamplarie din lemn (alte elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii).Spaţiul din hală este delimitat în trei 
spaţii egale prin pereţi provizorii din material lemnos pe o înălţime de 2,5m.În porţiunea din hală unde solicitantul doreşte să desfăşoare activitatea se găsesc depozitate 
diverse materiale.Utilităţile sunt comune neexistînd separarea pentru cele trei societăţi (una existentă şi doi solicitanţi ai M312. Prin actul de comodat comodantul acordă 
comodatarului dreptul de folosinţă asupra imobilului compus din teren în suprafaţă de 300 mp cu acces la drum şi suprafaţa de 150 mp di construcţia C1.Nu se specifică 
modul de folosinţă a utilităţilor.
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697 312 C 01 12 4 17 00063 2012 9 27

CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE SI ACHIZITIE 
UTILAJE TEHNOLOGICE 

PENTRU FABRICAREA DE 
SCARI DIN LEMN MASIV

SC BEST 
RADTRA SRL DOLJ

Comuna/Oras 
MISCHII Sat 

MOTOCI
- - - - - - - - - - 229.528 1.859 195.098 0 34.430 104.764.134

In urma verificarii s-a constatat faptul ca, amplasamentul proiectului (SC BEST RADTRA SRL) este in aceeasi comuna si sat cu cel al altor proiecte depuse in aceeasi 
sesiune si in cadrul aceleiasi masuri si anume: -SC CRC HAUS SRL- F312C011241700005-cod CAEN 1621,1622- SC MITHAUS SRL - F312M011241700081-cod CAEN 
1623 -SC ARHITECT LEMN HAUS SRL- F312M011241700150-cod CAEN 1622- SC KARAHAUS SRL- F312M011241700160-cod CAEN 1623Toate aceste patru 
proiecte au fost declarate neeligibile. In aceeasi comuna mai exista un proiect respectiv, SC MAGHAUS SRL- F312C011241700013- cod CAEN 3109, care are acelasi 
amplasament, dar sediu social diferit. Mentionam faptul ca, amplasamentul proiectelor depuse de SC CRC HAUS SRL, SC BEST RADTRA SRL si SC MAGHAUS SRL 
fac parte din acelasi lot care a fost dezmembrat, respectiv, T14,P64, avand urmatoarele numere cadastrale: SC CRC HAUS SRL-31006, SC BEST RADTRA SRL-31007 si 
SC MAGHAUS SRL-31008. Toate cele trei proiecte prezinta ca si document de folosinta a terenului-Contract de constituire a dreptului de superficie, proprietarul terenului 
fiind d-l Criveanu Radu Catalin.Toate cele sase Cereri de Finantare sunt elaboarate de acelasi consultant, respectiv SC CORIDOR FINANCIAL SRL, respectiv SC TELE 
STIL SRL.Prin urmare, se constata ca natura investitiilor este de acelasi tip/complementara iar investitiile pot functiona independent dar si impreuna deoarece se pot 
completa in cadrul fluxului tehnologic.Astfel, tinand cont de cele prezentate, se constata ca se incearca, crearea unor conditii artificiale, pentru a obtine mai multe proiecte 
FEADR pe aceeasi masura de catre solicitantii mentionati mai sus. In urma verificarii s-a constatat faptul ca, amplasamentul proiectului (SC BEST RADTRA SRL) este in 
aceeasi comuna si sat cu cel al altor proiecte depuse in aceeasi sesiune si in cadrul aceleiasi masuri si anume: -SC CRC HAUS SRL- F312C011241700005-cod CAEN 
1621,1622- SC MITHAUS SRL - F312M011241700081-cod CAEN 1623 -SC ARHITECT LEMN HAUS SRL- F312M011241700150-cod CAEN 1622- SC KARAHAUS 
SRL- F312M011241700160-cod CAEN 1623Toate aceste patru proiecte au fost declarate neeligibile. In aceeasi comuna mai exista un proiect respectiv, SC MAGHAUS 
SRL- F312C011241700013- cod CAEN 3109, care are acelasi amplasament, dar sediu social diferit. Mentionam faptul ca, amplasamentul proiectelor depuse de SC CRC 
HAUS SRL, SC BEST RADTRA SRL si SC MAGHAUS SRL fac parte din acelasi lot care a fost dezmembrat, respectiv, T14,P64, avand urmatoarele numere cadastrale: 
SC CRC HAUS SRL-31006, SC BEST RADTRA SRL-31007 si SC MAGHAUS SRL-31008. Toate cele trei proiecte prezinta ca si document de folosinta a terenului-
Contract de constituire a dreptului de superficie, proprietarul terenului fiind d-l Criveanu Radu Catalin.Toate cele sase Cereri de Finantare sunt elaboarate de acelasi 
consultant, respectiv SC CORIDOR FINANCIAL SRL, respectiv SC TELE STIL SRL.Prin urmare, se constata ca natura investitiilor este de acelasi tip/complementara iar 
investitiile pot functiona independent dar si impreuna deoarece se pot completa in cadrul fluxului tehnologic.Astfel, tinand cont de cele prezentate, se constata ca se 
incearca, crearea unor conditii artificiale, pentru a obtine mai multe proiecte FEADR pe aceeasi masura de catre solicitantii mentionati mai sus. Proiectul a fost declarant 
Neeligibil, doarece nu au fost indeplinite prevederile punctului 6 "Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un 
avantaj care contravine obiectivelor măsurii?" Proiectul a fost declarant Neeligibil, doarece nu au fost indeplinite prevederile punctului 6 "Solicitantul a creat condiţii artificiale 
necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?"

698 312 M 01 12 4 17 00076 2012 9 27 ACHIZITIA DE UTILAJE 
PENTRU PRESTARI SERVICII

SGAIBA 
CONSTANTIN DOLJ Comuna/Oras 

UNIREA - - - - - - - - - - 249.144 0 174.401 0 74.743 104.938.535

In urma verificarii in baza de date FEADR s-a constatat ca, exista doua Cereri de Finantare al caror amplasament este comuna Unirea, judetul Dolj, dupa cum urmeaza:• 
F312M011241700076 depusa de catre SGAIBA CONSTANTIN avand titlul „ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTARI SERVICII”, cu adresa solicitant in comuna 
Unirea, Nr.732, Cod Postal 207595, judetul Dolj. • F312M011241700091 depusa de catre SGAIBA MARICICA avand titlul „ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTARI 
SERVICII” cu adresa solicitant in comuna Unirea, Nr.719, Cod Postal 207595, judetul Dolj. In urma verificarii celor doua Cereri de Finantare s-a constatat faptul ca: - Sediul 
social si amplasamentul investitiilor sunt in imediata vecinatate si anume Sgaiba Constantin, comuna Unirea, nr.732, iar Sgaiba Maricica, comuna Unirea, nr.719. 
Mentionam faptul ca, in aceeasi comuna si la aceeasi adresa (comuna Unirea, nr.732) a mai fost depus un alt proiect al carui solicitant este Sgaiba Mariana, proiect care a 
fost ulterior retras. - Cererile de Finantare sunt aproape identice si sunt elaboarate de acelasi consultant, respectiv SC ADA &amp; ROBY SRL. - Utilajele propuse a se 
achizitiona de catre Sgaiba Constantin sunt urmatoarele: tractor agricol, plug reversibil si motosapa (3 buc.), iar Sgaiba Maricica isi propune a achizitiona urmatoarele 
utilaje: combina agricola si motocositoare (3 buc.). - Contractul de prestari servicii existent in cele doua Cereri de Finantare este incheiat cu aceeasi persoana juridica 
respectiv, Sgaiba Constantin II. Acesta (Sgaiba Constantin II) are proiecte finalizate si in cadrul programului Sapard si in cadrul Progamului FEADR, pentru achizitie de 
utilaje agricole. Se poate observa ca toti acesti solicitanti poarta numele de Sgaiba ceea ce se poate considera ca intre acestia pot exista legaturi de rudenie (parinti, copii, 
frati). Prin urmare, se constata ca natura investitiilor este de acelasi tip/complementara iar investitiile pot functiona independent dar si impreuna deoarece se pot completa in 
cadrul fluxului tehnologic.Astfel, tinand cont de cele prezentate, se constata ca se incearca, crearea unor conditii artificiale, pentru a obtine mai multe proiecte FEADR pe 
aceeasi masura de catre solicitantii mentionati mai sus. In urma verificarii in baza de date FEADR s-a constatat ca, exista doua Cereri de Finantare al caror amplasament 
este comuna Unirea, judetul Dolj, dupa cum urmeaza:• F312M011241700076 depusa de catre SGAIBA CONSTANTIN avand titlul „ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU 
PRESTARI SERVICII”, cu adresa solicitant in comuna Unirea, Nr.732, Cod Postal 207595, judetul Dolj. • F312M011241700091 depusa de catre SGAIBA MARICICA 
avand titlul „ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTARI SERVICII” cu adresa solicitant in comuna Unirea, Nr.719, Cod Postal 207595, judetul Dolj. In urma verificarii 
celor doua Cereri de Finantare s-a constatat faptul ca: - Sediul social si amplasamentul investitiilor sunt in imediata vecinatate si anume Sgaiba Constantin, comuna Unirea, 
nr.732, iar Sgaiba Maricica, comuna Unirea, nr.719. Mentionam faptul ca, in aceeasi comuna si la aceeasi adresa (comuna Unirea, nr.732) a mai fost depus un alt proiect al 
carui solicitant este Sgaiba Mariana, proiect care a fost ulterior retras. - Cererile de Finantare sunt aproape identice si sunt elaboarate de acelasi consultant, respectiv SC 
ADA &amp; ROBY SRL. - Utilajele propuse a se achizitiona de catre Sgaiba Constantin sunt urmatoarele: tractor agricol, plug reversibil si motosapa (3 buc.), iar Sgaiba 
Maricica isi propune a achizitiona urmatoarele utilaje: combina agricola si motocositoare (3 buc.). - Contractul de prestari servicii existent in cele doua Cereri de Finantare 
este incheiat cu aceeasi persoana juridica respectiv, Sgaiba Constantin II. Acesta (Sgaiba Constantin II) are proiecte finalizate si in cadrul programului Sapard si in cadrul 
Progamului FEADR, pentru achizitie de utilaje agricole. Se poate observa ca toti acesti solicitanti poarta numele de Sgaiba ceea ce se poate considera ca intre acestia pot 
exista legaturi de rudenie (parinti, copii, frati). Prin urmare, se constata ca natura investitiilor este de acelasi tip/complementara iar investitiile pot functiona independent dar 
si impreuna deoarece se pot completa in cadrul fluxului tehnologic.Astfel, tinand cont de cele prezentate, se constata ca se incearca, crearea unor conditii artificiale, pentru 
a obtine mai multe proiecte FEADR pe aceeasi masura de catre solicitantii mentionati mai sus. Proiectul a fost declarat neeligibil , deoarece nu indeplineste punctul 6 
„Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii”. Proiectul a fost declarat 
neeligibil , deoarece nu indeplineste punctul 6 „Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor măsurii”.

699 312 M 01 12 4 17 00061 2012 9 27 ACHIZITIA DE UTILAJE 
PENTRU PRESTARI SERVICII

GHITESCU 
MARIANA DOLJ Comuna/Oras LEU - - - - - - - - - - 156.281 0 109.397 0 46.884 105.047.932

Pct.1.5 D-na Ghitescu Mariana a depus acest proiect ca persoana fizica neautorizata,dar din verificarea in RECOM am constatat ca este actionara cu 85 parti sociale in 
societatea SC EURO SERV SRL cu sediul social in MUN.Rosiori de Vede,jud.Telormani. Acestei societati i s-a atribuit la data de 28/12/2011 la APIA nr. de identificare 
RO003648520, in anul 212 a declarat la APIA ca a lucrat 931,57 ha teren care se gaseste in comuna Leu si Dragotesti.Actionar la societatea SC EURO SERV SRL este si 
d-nul Papuc Ionel care si dansul a depus in aceasta sesiune un proiect pe masura 312 care este in curs de evaluare tot pe prestari servicii in agricultura.(cod CAEN 
0161)Ghitescu Mirela Arlette care este cel de-al treilea actionar la SC EURO SERV SRL a depus in sesiunea 01/12 pe masura 121 un proiect in dotarea exploatatiei 
agricole in Jud.Telormani, proiectul fiind in evaluare.Consideram ca beneficiarul Ghitescu Mariana a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un 
avantaj care contravine obiectivelor masurii. La pct.3.7 desi in declaratia F A BIFAT CA NU ESTE PLATITOR DE tva totusi a trecut TVA-ul pe neeligibil in buget La pct.4.2 
am atasat extrase din baza de date pentru bunuri si servicii.La pct.4.4 am pus nu si am solicitat prin fisa E3.4 sa prezinte ofertele. 1. Acelaşi titlu al proiectului identificat la 
două sau mai multe proiecte. √3. Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte √5. Acelaşi consultant al proiectului se 
regăseşte la două sau mai multe proiecte √Solicitantul doreste sa implementeze proiectul in comuna LEU, judetul Dolj. In urma analizei se constata ca doua proiecte au 
acelasi titlu ,,achizitia de utilaje pentru prestari servicii” solicitanti fiind Ghitescu Mariana si Papuc Ionel.In comuna Leu sunt amplasate mai multe proiecte cu acelasi cod 
CAEN(0161).Consultantul are patru proiecte in aceiasi comuna.Solicitantul Ghitescu Mariana da prin contract de comodat teren pentru gararea utilajelor la solicitantii Papuc 
Ionel si Papuc Silvia Marilena care la randul lor au depus in aceasta sesiune proiecte pe masura 312 cu cod CAEN 0161 pentru achizitia de utilaje.Exista si din punct de 
vedere economic legaturi intre cei trei solicitanti respectiv Ghitescu Mariana ,Papuc Ionel si Papuc Silvia Marilena, deoarece Ghitescu Mariana si Papuc Ionel sunt actionari 
la societatea SC EURO SERV SRL cu care Papuc Ionel si Papuc Silvia Marinela au incheiat precontract de prestari servicii.Consideram ca beneficiarul Ghitescu Mariana a 
creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj care contravine obiectivelor masurii.
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700 312 M 01 12 4 17 00068 2012 9 27 ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 
PENTRU PRINTURI DIVERSE DICU MIHAELA DOLJ

Comuna/Oras 
CARCEA Sat 

CARCEA
- - - - - - - - - - 108.460 0 92.191 0 16.269 105.140.123

La punctul 1.1 s-a bifat NU , deoarece prin documentul 11.2 , solicitantul se angajaza sa-si decchida punct de lucru intr-o alta locatie fata de cea specificata prin proiect, si 
anume in comuna Pielesti La EG 2 s-a bifat Nu , deoarece se propun achizitii nejustificate , neprezentandu-se nici fluxul tehnologic : 5 calculatoare si cate 2 multifunctiona
si plotere Deoarece echipamentele propuse pentru achizitionare nu sunt justificate , nu mai este cazul de evaluare a viabilitatii economico-financiara La punctele 4.2,4.3 si 
4.4 s-a bifat Nu , deoarece nu toate dotarile se gasesc in baza de date . nu se prezinta extrase pentru bunuri si servicii si ofertele nu se prezinta pentru servicii iar pentru 
bunuri oferta nu este insusita de emitent Din analizarea documentelor anexate cererii de finantare si a bazei de date cu proiectele depuse in cadrul masurii rezulta ca 
solicitantul a primit banii de cofinantare ( conform extrasului de cont ) de la mandatarul care a intermediat comodatarea spatiului ce face obiectul proiectului , imobil care, la 
data efectuarii vizitei in teren , s-a dovedit a fi o casa locuita, mobilata si dotata pentru acesta destinatie. Se precizeaza ca mandatarul , care a depus cerere de finantare pe 
aceasta masura in cadrul altei sesiuni de depunere fara a primi insa finantare , este asociat intr-o societate care are inscrise printre activitati si pe cele ale proiectului la care 
se face referire , conform extraselor din baza de date ONRC, prin programul RECOM . Deasemenea , din consultarea bazei de date cu proiectele depuse in cadrul masurii 
se constata ca imobilul comodatat , nu este inscris in act cu adresa , solicitantul indicand in teren cladirea existenta la nr. 20A, pe STR. Romanitei din localitatea Carcea. S-
a inscris in actul de comodat si in extrasul de carte funciara doar tarlaua si parcela , din care face parte imobilul , care se dovedeste a fi aceeasi ca si la cerea de finantare 
F312M011241700092 , depusa de catre solicitantul Ghimis Nicoleta Monica , in cadrul aceleiasi masuri si pentru aceeasi masura. Confruntand cererile de finantare , se 
constata ca in aceeasi data , la cere s-au intocmit contractele de comodat pentru cele doua proiecte, imobilul aflat in proprietatea comodantilor, a fost dezmembrat prin ac
de dezmembrare nr. 1385 , conform extraselor de carte funciara , imobilele rezultate facand obiectul celor doua cereri de finantare , care au si acelasi obiect de activitate, 
rezultand de aici concluzia ca a fost produsa o fractionare artificiala a investitiei, existand complementaritate a celor doua investitii si legaturi financiare intre comodanti prin 
mandatar si solicitanti . La punctul 1.1 s-a bifat NU , deoarece prin documentul 11.2 , solicitantul se angajaza sa-si decchida punct de lucru intr-o alta locatie fata de cea 
specificata prin proiect, si anume in comuna Pielesti; La EG 2 s-a bifat Nu , deoarece se propun achizitii nejustificate , neprezentandu-se nici fluxul tehnologic : 5 
calculatoare si cate 2 multifunctionale si plotere; La punctele 4.2,4.3 si 4.4 s-a bifat Nu , deoarece nu toate dotarile se gasesc in baza de date . nu se prezinta extrase pentru 
bunuri si servicii si ofertele nu se prezinta pentru servicii iar pentru bunuri oferta nu este insusita de emitent ; Au fost create conditii artificiale pentru obtinerea de fonduri 
nerambursabile , deoarece din analizarea documentelor anexate cererii de finantare si a bazei de date cu proiectele depuse in cadrul masurii rezulta ca solicitantul a primit 
banii de cofinantare ( conform extrasului de cont ) de la mandatarul care a intermediat comodatarea spatiului ce face obiectul proiectului , imobil care, la data efectuarii 
vizitei in teren , s-a dovedit a fi o casa locuita, mobilata si dotata pentru acesta destinatie. Se precizeaza ca mandatarul , care a depus cerere de finantare pe aceasta 
masura dar fara a primi finantare , este asociat intr-o societate care are inscrise printre activitati si pe cele ale proiectului la care se face referire , conform extraselor din baza 
de date ONRC, prin programul RECOM . Deasemenea , din consultarea bazei de date cu proiectele depuse in cadrul masurii se constata ca imobilul comodatat , nu este 
inscris in act cu adresa , solicitantul indicand in teren cladirea existenta la nr. 20A, pe STR. Romanitei din localitatea Carcea. S-a inscris in actul de comodat si in extrasul 
de carte funciara doar tarlaua si parcela , din care face parte imobilul , care se dovedeste a fi aceeasi ca si la cerea de finantare F312M011241700092 , depusa de catre 
solicitantul Ghimis Nicoleta Monica , in cadrul aceleiasi masuri si pentru aceeasi masura. Confruntand cererile de finantare se constata ca in aceeasi data , la cere s-au 
intocmit contractele de comodat pentru cele doua proiecte, imobilul aflat in proprietatea comodantilor, a fost dezmembrat prin actul de dezmembrare nr. 1385 , conform 
extraselor de carte funciara , imobilele rezultate facand obiectul celor doua cereri de finantare , care au si acelasi obiect de activitate, rezultand de aici concluzia ca a fost 
produsa o fractionare artificiala a investitiei, existand complementaritate a celor doua investitii si legaturi financiare intre comodanti prin mandatar si solicitanti

701 312 M 01 12 4 17 00074 2012 9 27 „ACHIZITIE UTILAJE - ABD 
PLAST SRL” ABD PLAST SRL DOLJ

Comuna/Oras 
BREASTA Sat 

VALEA LUNGULUI
- - - - - - - - - - 228.280 0 194.038 0 34.242 105.334.161

Conditiile existente pe teren privind o parte de utilitati, racorduri cat si o parte de infrastructura nu permit realizarea proiectului.

702 312 M 01 12 4 17 00066 2012 9 27 ACHIZITIA DE UTILAJE 
PENTRU PRESTARI SERIVICII PAPUC IONEL DOLJ Comuna/Oras LEU - - - - - - - - - - 214.196 0 149.937 0 64.259 105.484.098

Pct. 1.1 si pct.1.5 D-ul Papuc Ionel a depus acest proiect ca persoana fizica neautorizata dar din verificarea in RECOM se constatata ca este actionar cu 5 parti sociale in 
societatea SC EURO SERV SRL avand sediul social in Mun.Rosiori de Vede, jud.Telorman. Societatea SC EURO SERV SRL s-a inscris la APIA in data de 28/12/2011 
avand codul de identificare RO003648520, in anul 212 a declarat la APIA ca a lucrat 931,57 ha teren care se regasesc pe raza comunei Leu si Dragotesti, in anul 2013 a 
declarat 1.581,91 ha teren agricol. Actionara la societatea SC EURO SERV SRL este si d-na Ghitescu Maria care si dansa a depus in aceasta sesiune un proiect pe 
masura 312 tot pe codul caen 0161 de prestari servicii in agricultura . Ghitescu Mirela Arlette care este cel de-al treilea actionar la SC EURO SERV SRL si a depus in 
sesiunea 01/12 pe masura 121 un proiect in dotarea exploatatiei agricole din jud.Telorman. Pct. 1.3 - Solicitantul nu se regaseste in Bazele de date privind alte finanţări 
pentru acelaşi tip de activitate.Pct.1.4-Solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeaşi activitate. EG 1, EG 6 - In urma analizarii Memoriului 
justificativ se constata ca nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului.Astfel in cadrul cap.2.4 este descris faptul ca se doreste crearea de noi capacitati de 
productie prin achizitionarea urmatoarelor utilaje: tractor, semanatoare si 2 motosape, in cadrul pct. 2.5 „Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei propuse” , pag. 
26 si 27 este descrisa necesitatea achizitionarii utilajelor de recoltat iar la pag. 30 din MJ, pct. 4 este descris ca si achizitie urmatoarele utilaje: tractor agricol, plug reversibil 
si motosapa.De asemenea s-a constatat ca Memoriul justificativ al solicitantului PAPUC IONEL este identic cu cel al solicitantului GHITESCU MARIA.Terenul pentru 
gararea utilajelor este luat in comodat pe o perioada de 11 ani de la GHITESCU MARIA(solicitantul in cadrul aceleiasi sesiuni, masura 312).EG 2 – pentru justificarea 
viabilitatii solicitantul a atasat la prezenta Cerere de finantare precontracte de servicii incheiate cu societatea SC EURO SERV SRL, societate la care este actionar cu cota 
de participare de 5% impreuna cu GHITESCU MARIA la randul ei actionara cu cota de participare de 85%. Nu a mai fost verificata viabilitatea economica. Solicitantul 
doreste sa implementeze proiectul in comuna LEU, judetul Dolj. - In urma analizei se constata ca in aceasta comuna sunt doua proiecte care au acelasi titlu ,,Achizitia de 
utilaje pentru prestari servicii” , solicitanti fiind Papuc Ionel si Ghitescu Mariana - solicitant al masurii 312 in cadrul aceleiasi sesiuni.- In comuna Leu se gasesc mai multe 
proiecte cu acelasi cod CAEN(0161), solicitanti fiind PAPUC IONEL, PAPUC SILVIA , GHITESCU MARIA si POPA EUGENIA.- Consultantul este acelasi pentru cele 
patru proiecte. - Pentru gararea utilajelor solicitantul, PAPUC IONEL ia prin prin contract de comodat teren de la d-na Ghitescu Maria care a depus in aceasta sesiune 
proiect pe masura 312 cu acelasi cod CAEN 0161 . Intre solicitantii Papuc Ionel si Ghitescu Maria exista legaturi si din punct de vedere economic acestia fiind actionari la 
societatea SC EURO SERV SRL. Pentru sustinerea datelor din previziunile economice cei doi solicitanti, Papuc Ionel si Ghitescu Maria au incheiat precontracte de prestari 
servicii cu aceasta firma. Consideram ca solicitantul PAPUC IONEL a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj care contravine obiectivelor 
masurii. Motivele neindeplinirii conditiilor de neeligibilitate sunt detaliate la EG1, EG6 precum si punctul 6 "crearea de conditii artificiale" si anume:- terenul pe care se 
doreste implementarea investitiei este luat in comodat pe o perioada de 11 ani de la GHITESCU MARIA(solicitantul in cadrul aceleiasi sesiuni, masura 312).-nu se 
dovedeste o particularizare la specificul proiectului.Astfel in cadrul cap.2.4 din MJ este descris faptul ca se doreste crearea de noi capacitati de productie prin achizitionarea 
urmatoarelor utilaje: tractor, semanatoare si 2 motosape, in cadrul pct. 2.5 „Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei propuse” , pag. 26 si 27 este descrisa 
necesitatea achizitionarii utilajelor de recoltat iar la pag. 30 din MJ, pct. 4 este descris ca si achizitie urmatoarele utilaje: tractor agricol, plug reversibil si motosapa.De 
asemenea s-a constatat ca Memoriul justificativ al solicitantului PAPUC IONEL este identic cu cel al solicitantului GHITESCU MARIA.- Intre solicitantii Papuc Ionel si 
Ghitescu Maria exista legaturi si din punct de vedere economic acestia fiind actionari la societatea SC EURO SERV SRL(PAPUC IONEL are cota de participare de 5% iar 
GHITESCU MARIA este actionara cu cota de participare de 85%). . Pentru sustinerea datelor din previziunile economice cei doi solicitanti, Papuc Ionel si Ghitescu Maria 
au incheiat precontracte de prestari servicii cu aceasta firma. -

703 312 M 01 12 4 17 00059 2012 9 27 ACHIZITIE MACARA DICU LUCIAN DOLJ
Comuna/Oras 
PIELESTI Sat 

PIELESTI
- - - - - - - - - - 280.000 0 196.000 0 84.000 105.680.098

Pct.1.4 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de alt program de finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare 
proiecte in cadrul aceleiasi masuri;conform print-screen-ului din RECOM , solicitantul nu mai este actionar/asociat la alta societate. La criteriul de eligibilitate EG1 si EG6 s-
a bifat NU din urmatoarele considerente: DICU LUCIAN a incheiat contractul de comodat nr. 1387/21.09.2012 cu d-ul DUMITRU TRAIAN si d-na DUMITRU TUDORITA p
o perioada de 11 ani in T47,P67 astfel: - Lotul 1/3 din proprietate compus din teren intravilan in suprafata exclusive de 336 mp din acte si 335 mp din masuratori; - 
Suprafata indiviza de 4 mp din Lotul 1/9 cu suprafata totala de 113 mp; - Suprafata indiviza de 30 mp din Lotul 1 cu suprafata totala de 938 mp; - Suprafata indiviza de 30 
mp din suprafata totala de 902 mp, teren in proprietate indiviza ce face parte din suprafata totala de 3.102 mp, reprezentand Corpul 17 –parcela 17A –drum de acces. In 
urma vizitei pe teren s-a constatat ca in aceiasi tarla si parcela, respectiv T47, P67 , avand lot invecinat, respectiv lotul 1/4 doreste sa implementeze si SC BLUEBRICK 
SRL solicitant al M 312 in cadrul aceleiasi sesiuni 01/12, cu acelasi domeniu de activitate (cod CAEN 4399) si cu acelasi tip de investitie – macara. Intre cele doua 
suprafete de teren nu exista niciun fel de delimitare, fiecare lot avand aceiasi cale de acces –Corpul 17 –parcela 17A . Aceiasi cale de acces respectiv corpul 17-parcela 1
o au si BIZOI PATRICIA si SACEANU MIHAI ambii solicitanti ai M312 in cadrul aceleiasi sesiuni 01/12 ce desfasoara activitatea conform codul CAEN 8230. Avand in 
vedere criteriile de eligibilitate neindeplinite , nu mai este cazul de evaluare a viabilitatii proiectului la EG 2. La criteriul EG 6 s-a bifat NU din motivele aratate la criteriul 
EG1. In urma analizei doc.16, a RECOM -ului, a bazelor de date cu proiectele contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele: - DICU LUCIAN are investitie identic
(achizitionare macara) cu SC BLUEBRICK SRL solicitant in cadrul aceleiasi masuri, sesiunea 01/2012; - acelaşi titlu al proiectului “Achizitie macara” a fost identificat si la 
solicitantul SC BLUEBRICK SRL -solicitant in cadrul aceleiasi masuri; - terenul in care se doreste implementarea investitiei este lot vecin cu SC BLUEBRICK SRL iar 
drumul de acces este comun cu acesta si cu mai multi solicitanti ai aceleiasi masuri M312-sesiunea 01/2012 (SACEANU MIHAI, BIZOI PATRICIA); - Memoriului justificativ
este identic cu Memoriul justificativ al solicitantului SC BLUEBRICK SRL, valoarea investitiei este identica cu cea a lui SC BLUEBRICK SRL , proiectele sunt amplasate in 
aceeasi locatie, loturi diferite; - sursa de cofinantare conform extrasului de cont atasat la prezenta Cerere de finantare este aceiasi cu cea a solicitantilor SC BLUEBRICK 
SRL,SACEANU MIHAI si BIZOI PATRICIA,respectiv IANCU CONSTANTIN CRISTIAN si SC ADA&amp;ROBY CONSULTING SRL.-Comodantul Dumitru Tudorita are 
proiect depus pe M312 in sesiunea 01/11,,ACHIZITIE DE UTILAJE/ECHIPAMENTE,, in comuna Motatei, judetul Dolj. -Consideram ca DICU LUCIAN , a creat conditii 
artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj ce contravine obiectivelor masurii. In urma analizei doc.16, a RECOM -ului, a bazelor de date cu proiectele 
contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele: - DICU LUCIAN are investitie identica (achizitionare macara) cu SC BLUEBRICK SRL solicitant in cadrul aceleiasi 
masuri, sesiunea 01/2012; - acelaşi titlu al proiectului “Achizitie macara” a fost identificat si la solicitantul SC BLUEBRICK SRL -solicitant in cadrul aceleiasi masuri; - 
terenul in care se doreste implementarea investitiei este lot vecin cu SC BLUEBRICK SRL iar drumul de acces este comun cu acesta si cu mai multi solicitanti ai aceleiasi 
masuri M312-sesiunea 01/2012 (SACEANU MIHAI, BIZOI PATRICIA); - Memoriului justificativ este identic cu Memoriul justificativ al solicitantului SC BLUEBRICK SRL, 
valoarea investitiei este identica cu cea a lui SC BLUEBRICK SRL , proiectele sunt amplasate in aceeasi locatie, loturi diferite; - sursa de cofinantare conform extrasului de 
cont atasat la prezenta Cerere de finantare este aceiasi cu cea a solicitantilor SC BLUEBRICK SRL,SACEANU MIHAI si BIZOI PATRICIA,respectiv IANCU CONSTANTIN 
CRISTIAN si SC ADA&amp;ROBY CONSULTING SRL.-Comodantul Dumitru Tudorita are proiect depus pe M312 in sesiunea 01/11,,ACHIZITIE DE 
UTILAJE/ECHIPAMENTE,, in comuna Motatei, judetul Dolj. -Consideram ca DICU LUCIAN, a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj ce 
contravine obiectivelor masurii.
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704 312 M 01 12 4 17 00071 2012 9 27

ACHIZIȚIA DE UTILAJE 
SPECIALIZATE PENTRU 

EXECUTAREA DE LUCRĂRI 
DE FORAJ ȘI SONDAJ 

PENTRU CONSTRUCȚII ÎN 
COMUNA AMĂRĂȘTII DE JOS, 

JUDEȚUL DOLJ

GREȘIȚĂ IOANA-
FĂNIA DOLJ

Comuna/Oras 
AMARASTII DE JOS 
Sat AMARASTII DE 

JOS

- - - - - - - - - - 63.016 0 44.111 0 18.905 105.724.209

Pct.1.3 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu s-a regasit in baza de date SAPARD/FEADR privind alte finantari nerambursabile. Pct.1.4 S-a bifat NU deoarece solicitantul 
nu a mai beneficiat de alt program de finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare proiecte in cadrul aceleiasi masuri;conform pr
screen-ului din RECOM , solicitantul mai este actionar in alte trei societati , insa cu profiluri diferite .Pct.1.6 - "Forarea puţurilor de apă" este o activitate eligibilă în cadrul 
Codului CAEN 4221, subclasa 4221.24 "Lucrări de forare a puţurilor de apă şi de execuţie a sistemelor de canalizare" De asemenea, codul CAEN 4221, nu se regăseşte în 
Anexa 9 (coduri CAEN eligibile pe Măsura 312) Nu s-au întocmit: Buget Indicativ, Matricea de verificare a viabilităţii economice şi Planul Financiar. Avand in vedere criteri
de eligibilitate neindeplinite mentionate la punctul 1.6 , nu mai este cazul de evaluare a viabilitatii proiectului la EG 2. Pct.3.3.Echipamentele ce se vor achizitiona prin 
proiect sunt eligibile pentru lucrari de foraj puturi-cod CAEN 4313 , activitate neeligibila , iar mijlocul de transport nu este specializat , nu este eligibil fiind destinat pentru 
transport marfuri , vrac sau ambalate ;oferta prezentata care reflecta rezonabilitatea preturilor face referire la echipamente pentru foraje hidro . Pct.4.2.Nu au fost atasate 
extrasele tiparite din baza de preturi de referinta,nu am regasit bunurile ;s-au prezentat oferte. In urma analizei doc.16, a RECOM -ului, a bazele de date cu proiectele 
contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele: - Solicitantul GRESITA IOANA FANIA doreste sa implementeze proiectul in comuna Amarastii de Jos ,judetul Dolj , 
comuna unde se mai implementeaza un alt proiect , in cadrul aceleiasi masuri , dar cu o alta activitate . Pct.1.6 - "Forarea puţurilor de apă" este o activitate eligibilă în 
cadrul Codului CAEN 4221, subclasa 4221.24 "Lucrări de forare a puţurilor de apă şi de execuţie a sistemelor de canalizare" De asemenea, codul CAEN 4221, nu se 
regăseşte în Anexa 9 (coduri CAEN eligibile pe Măsura 312) .Pct.3.3.Echipamentele ce se vor achizitiona prin proiect sunt eligibile pentru lucrari de foraj puturi-cod CAEN 
4313 , activitate neeligibila pe masura 312 , iar mijlocul de transport nu este specializat - nu este eligibil fiind destinat pentru transport marfuri , vrac sau ambalate ;oferta 
prezentata care reflecta rezonabilitatea preturilor face referire la echipamente pentru foraje hidro .

705 312 M 01 12 4 17 00070 2012 9 27 „ACHIZITIE UTILAJE - VICER 
STYLE MOB SRL”

SC VICER STYLE 
MOB SRL DOLJ Comuna/Oras 

PODARI Sat LIVEZI - - - - - - - - - - 233.100 0 198.135 0 34.965 105.922.344

Locatia unde va fi amplasata investitia este formata din urmatoarele:- O incapere in suprafata de 42,29mp. ( incaperea nr.7), cu latimea de 3,18m si lungimea de 13,30m ce 
face parte dintr-un grajd compartimentat in 8 incaperi. Compartimentarea este efectuata provizoriu, numai la inaltimea placii de pal iar operatiunea de compartimentare 
neefiind finalizata.- Conform schitei de compartimentare din proiect, accesul se efectueaza prin compartimentul altui solicitant . In realitate exista trei usi de acces, doua 
care comunica cu compartimentele altor solicitanti de proiect si una care comunica cu calea de acces.- Configuratia compartimentului nu asigura conditii de aerisire si de 
ventilatie, avind in vedere faptul ca se prelucreaza lemn, rezultind mult praf si mult zgomot. Dimensiunile compartimentului nu permit amplasarea utilajului ce urmeaza a fi 
achizitionat prin proiect, deservirea acestuia precum si depozitarea si ambalarea produsului finit. Solicitanta nu detine alt spatiu pentru depozitarea materiei prime ce 
urmeaza a fi prelucrata. Compartimentul nu este alimentat cu energie electrica, singura sursa de energie electrica fiind la capatul grajdului, urmind ca toate compartimente
sa fie alimentate de la aceeasi sursa. Solicitantul nu detine acordul distribuitorului de energie electrica in vederea racordarii. Solicitantul nu detine drum de acces de la calea 
de acces din interiorul grajduilui pina la drumul comunal. Locatia unde va fi amplasata investitia este formata din urmatoarele:- O incapere in suprafata de 42,29mp. ( 
incaperea nr.7), cu latimea de 3,18m si lungimea de 13,30m ce face parte dintr-un grajd compartimentat in 8 incaperi. Compartimentarea este efectuata provizoriu, numai 
la inaltimea placii de pal iar operatiunea de compartimentare neefiind finalizata.- Conform schitei de compartimentare din proiect, accesul se efectueaza prin compartimen
altui solicitant . In realitate exista trei usi de acces, doua care comunica cu compartimentele altor solicitanti de proiect si una care comunica cu calea de acces.- Configurat
compartimentului nu asigura conditii de aerisire si de ventilatie, avind in vedere faptul ca se prelucreaza lemn, rezultind mult praf si mult zgomot. Dimensiunile 
compartimentului nu permit amplasarea utilajului ce urmeaza a fi achizitionat prin proiect, deservirea acestuia precum si depozitarea si ambalarea produsului finit. 
Solicitanta nu detine alt spatiu pentru depozitarea materiei prime ce urmeaza a fi prelucrata. Compartimentul nu este alimentat cu energie electrica, singura sursa de 
energie electrica fiind la capatul grajdului, urmind ca toate compartimentele sa fie alimentate de la aceeasi sursa. Solicitantul nu detine acordul distribuitorului de energie 
electrica in vederea racordarii. Solicitantul nu detine drum de acces de la calea de acces din interiorul grajduilui pina la drumul comunal.

706 312 M 01 12 4 17 00064 2012 9 27 „ACHIZITIE UTILAJE - 
RADAPLASTIC SRL”

RADAPLASTIC 
SRL DOLJ Comuna/Oras 

BREASTA - - - - - - - - - - 228.800 0 194.480 0 34.320 106.116.824
Conditiile existente pe teren privind utilitatile, racordurile cat si infrastructura nu permit realizarea proiectului.

707 312 M 01 12 4 17 00069 2012 9 27 „ACHIZITIE UTILAJE - ROSTIL 
CONSTRUCT SRL”

SC ROSTIL 
CONSTRUCT 

SRL
DOLJ Comuna/Oras 

PODARI Sat LIVEZI - - - - - - - - - - 233.100 0 198.135 0 34.965 106.314.959

La momentul vizitei pe teren s-a constatat ca accesul se realizeaza printr-o intrare comuna cu alti sapte solicitanti de proiect pe mas.312 ce conduce la spatiul comun in 
suprafata de 84,588mp detinut in comodat ce deserveste alti sase solicitanti pe mas.312 cu aceeasi investitie. Pentru spatiul comun de la intrare nu exista acceptul 
proprietarului, nu exista utilitati separate(curent electric, alimentare cu apa) pentru spatiul detinut in comodat. Nu exista spatii de depozitare pentru materii prime si produse 
finite rezultate in urma procesului de productie. In concluzie conditiile existente pe teren, precum si infrastructura de care dispune nu permit realizarea investitiilor prevazute 
prin proiect.

708 312 C 01 12 4 17 00049 2012 9 27
”REALIZARE CONSTRUCȚIE P 
+ 1E CU DESTINAȚIA SPAȚII 

DEPOZITARE”

GREEN DEPO 
SRL DOLJ

Comuna/Oras 
PIELESTI Sat 

PIELESTI
- - - - - - - - - - 285.495 42.380 199.846 0 85.649 106.514.805

La verificarile efectuate la punctul 1.1 s-a constatat ca in baza de date a ONRC prin programul RECOM , asociatul unic al societatii solicitante a fost identificat ca detinand 
actiuni minoritare – 9.09% in cadrul societatii SC Keza Clinique SRL, care este in functiune din anul 20.05.2008 si care detine in lista de coduri CAEN secundare si codul 
5210 Depozitari.La punctul 1.6 s-a bifat NU din urmatoarele considerente: Codul CAEN inscris de catre solicitant in cererea de finantare, care se regaseste si in certificatul 
constatator al societatii ca si CAEN principal este 5210. Conform CAEN Revizuit 2, la explicitarea activitatilor specifice acestui cod este mentionat ca depozitarile marfurilor 
sunt activitati corespunzatoare acestuia cu exceptia activitatii de exploatare a spatiilor proprii de depozitare, aceasta activitate, care singura mentionata in capitolele 2.3-2.5 
din SF si in cadrul proiectiilor financiare, la venituri, fiind corespunzatoare codului CAEN 6820, conform aceluiasi document al Institutului National de Statistica. Deoarece 
codul Caen 6820 nu se regaseste printre codurile eligibile masurii 312, conform anexei 9, activitatea propusa nu este deci nici ea eligibila. La verificarile efectuate la punctul 
1.1 s-a constatat ca in baza de date a ONRC prin programul RECOM , asociatul unic al societatii solicitante a fost identificat ca detinand actiuni minoritare – 9.09% in 
cadrul societatii SC Keza Clinique SRL, care este in functiune din anul 20.05.2008 si care detine in lista de coduri CAEN secundare si codul 5210 Depozitari.La punctul 1.6 
s-a bifat NU din urmatoarele considerente: Codul CAEN inscris de catre solicitant in cererea de finantare, care se regaseste si in certificatul constatator al societatii ca si 
CAEN principal este 5210. Conform CAEN Revizuit 2, la explicitarea activitatilor specifice acestui cod este mentionat ca depozitarile marfurilor sunt activitati 
corespunzatoare acestuia cu exceptia activitatii de exploatare a spatiilor proprii de depozitare, aceasta activitate, care singura mentionata in capitolele 2.3-2.5 din SF si in 
cadrul proiectiilor financiare, la venituri, fiind corespunzatoare codului CAEN 6820, conform aceluiasi document al Institutului National de Statistica. Deoarece codul Caen 
6820 nu se regaseste printre codurile eligibile masurii 312, conform anexei 9, activitatea propusa nu este deci nici ea eligibila. La EG1 s-a bifat NU, deoarece continutul 
capitolelor 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 din SF au continut identic cu al capitolelor corespunzatoare ale SF-ului cererii de finantare F 312C011241700138, avand 
acelasi elaborator si propunand finantarea aceleiasi activitati in aceeasi localitate ca si cea a prezentei cereri de finantare care se evalueaza. Ofertele prezentate sunt 
identice, practic, in afara de dispunerea in planuri a spatiilor constructiilor (care sunt si acestea de aceleasi fel) cele doua cereri de finantare nu au particularitati care sa le 
diferentieze.La EG2 s-a bifat NU, deoarece in cadrul capitolului 2.4 din SF nu se demonstreaza necesitatea si oportunitatea investitiei, in cadrul capitolului 2.5 nu se 
demonstreaza existenta unor potentiali clienti, activitatea proiectului fiind de depozitare contracost a aparaturii electrice, electrocasnice si electronice (conform descrierii din 
capitolul A4 din cadrul cererii de finantare), iar potentialii clienti fiind mentionati persoane fizice si juridice din spatiul rural, nu se prezinta nici un flux al activitatii, nu se 
justifica necesitatea dimensiunilor spatiilor propuse a fi construite prin proiect, iar prin mentiunile capitolelor 3.4, 3.5 si 3.6 (nedetaliate), nu se demonstreaza asigurarea 
utilitatilor necesare desfasurarii activitatii, existand deasemenea neconcordante majore intre specificatiile capitolelor din SF (unde se mentioneaza ca energia electrica se 
asigura prin montarea de panouri fotovoltaice) si planul de amplasare a retelelor de utilitati, (unde se inscrie ca sursa de energie elecrica, o retea exterioara de joasa tensi
la care se propune o racordare). La EG1 s-a bifat NU, deoarece continutul capitolelor 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 3.4, 3.5, 3.6, 3.8 din SF au continut identic cu al capitolelor 
corespunzatoare ale SF-ului cererii de finantare F 312C011241700138, avand acelasi elaborator si propunand finantarea aceleiasi activitati in aceeasi localitate ca si cea a 
prezentei cereri de finantare care se evalueaza. Ofertele prezentate sunt identice, practic, in afara de dispunerea in planuri a spatiilor constructiilor (care sunt si acestea de 
aceleasi fel) cele doua cereri de finantare nu au particularitati care sa le diferentieze.La EG2 s-a bifat NU, deoarece in cadrul capitolului 2.4 din SF nu se demonstreaza 
necesitatea si oportunitatea investitiei, in cadrul capitolului 2.5 nu se demonstreaza existenta unor potentiali clienti, activitatea proiectului fiind de depozitare contracost a 
aparaturii electrice, electrocasnice si electronice (conform descrierii din capitolul A4 din cadrul cererii de finantare), iar potentialii clienti fiind mentionati persoane fizice si 
juridice din spatiul rural, nu se prezinta nici un flux al activitatii, nu se justifica necesitatea dimensiunilor spatiilor propuse a fi construite prin proiect, iar prin mentiunile 
capitolelor 3.4, 3.5 si 3.6 (nedetaliate), nu se demonstreaza asigurarea utilitatilor necesare desfasurarii activitatii, existand deasemenea neconcordante majore intre 
specificatiile capitolelor din SF (unde se mentioneaza ca energia electrica se asigura prin montarea de panouri fotovoltaice) si planul de amplasare a retelelor de utilitati, 
(unde se inscrie ca sursa de energie elecrica, o retea exterioara de joasa tensiune la care se propune o racordare). La EG2 s-a bifat NU, deoarece in cadrul capitolului 2.4 
din SF nu se demonstreaza necesitatea si oportunitatea investitiei, in cadrul capitolului 2.5 nu se demonstreaza existenta unor potentiali clienti, activitatea proiectului fiind 
depozitare contracost a aparaturii electrice, electrocasnice si electronice (conform descrierii din capitolul A4 din cadrul cererii de finantare), iar potentialii clienti fiind 
mentionati persoane fizice si juridice din spatiul rural, nu se prezinta nici un flux al activitatii, nu se justifica necesitatea dimensiunilor spatiilor propuse a fi construite prin 
proiect, iar prin mentiunile capitolelor 3.4, 3.5 si 3.6 (nedetaliate), nu se demonstreaza asigurarea utilitatilor necesare desfasurarii activitatii, existand deasemenea 
neconcordante majore intre specificatiile capitolelor din SF (unde se mentioneaza ca energia electrica se asigura prin montarea de panouri fotovoltaice) si planul de 
amplasare a retelelor de utilitati (unde se inscrie ca sursa de energie elecrica o retea exterioara de joasa tensiune la care se propune o racordare) La EG2 s-a bifat

709 312 M 01 12 4 17 00053 2012 9 27 „ACHIZITIE UTILAJE - 
RITEVAS COM SRL”

SC RITEVAS 
COM SRL DOLJ Comuna/Oras 

PODARI Sat LIVEZI - - - - - - - - - - 233.100 0 198.135 0 34.965 106.712.940
Conditiile existente pe teren privind utilitatile, racordurile cat si infrastructura nu permit realizarea proiectului. Conditiile existente pe teren privind utilitatile, racordurile cat si 
infrastructura nu permit realizarea proiectului.
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710 312 M 01 12 4 17 00050 2012 9 27 „ACHIZITIE UTILAJE – GUNA 
LOREDANA-IONELA”

GUNA 
LOREDANA-

IONELA
DOLJ

Comuna/Oras 
PIELESTI Sat 

PIELESTI
- - - - - - - - - - 234.945 0 164.461 0 70.484 106.877.401

Pct. 1.1 S-a bifat Nu deoarece solicitantul GUNA LOREDANA IONELA este asociata cu cota de participare de 50% in societatea SC RIGCONSTRUCT SRL avand 
activitate principala in domeniul “alte lucrari de constructii n.c.a” (cod CAEN 4399) si activitate secundara autorizata la sediul sedundar “lucrari de constructii a proiectelor 
utilitare pentru fluide” -cod CAEN 4221. S-a constatat ca documentul 11.3 - Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor- anexa 4.1 nu a fost corect 
completata , s-a bifat intreprindere autonoma desi societatea unde solicitantul este actionar cu cota de participare de 50% isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate 
pe acceasi piata ori pe piete adiacente (domeniul de activitate pentru care aplica solicitantul este 4312 -lucrari de pregatire a terenului). A fost considerata intreprindere 
legata fapt pentru care criteriul nu a fost indeplinit – proiectul a fost declarat NEELIGIBIL.Pct.1.4 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de alt program de 
finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare proiecte in cadrul aceleiasi masuri;conform print-screen-ului din RECOM , solicitantul 
mai este actionar in firma SC RIGCONSTRUCT SRL - societate cu activitate principala in domeniul “alte lucrari de constructii n.c.a “ (cod CAEN 4399),care nu a aplicat pe 
SAPARD/FEADR. La EG 1 s-a bifat Nu deoarece la vizita pe teren s-a constatat ca nu mai exista nicio constructie pe teren, solicitanta a prezentat autorizatia de desfintare 
35/30.07.2012 pentru corpurile C2 si C5 si autorizatia de construire 34/30.07.2012 (schimbare de destinatie corp C1 din moara in hala , schimbare de destinatie corp C3 
din grajd in cladire birouri, amenajare teren –platforma expunere utilaje de constructii, spatii verzi si imprejmuire teren), pentru corpul C4 nu s-a prezentat niciun document 
desi acesta nu mai exista. In urma analizarii extrasului de carte funciara emisa in data de 14.09.2012 s-a constatat ca aceste constructii nu sunt radiate si nici nu li s-a 
schimbat destinatia desi autorizatia de desfintare si autorizatia de schimbare de destinatie sunt emise in data de 30.07.2012.Terenul era ocupat cu gramezi de piatra si nisip 
si erau garate mai multe utilaje pentru constructii drumuri. Avand in vedere criteriile de eligibilitate neindeplinite , nu mai este cazul de evaluare a viabilitatii proiectului la EG 
2. La criteriul EG 6 s-a bifat Nu din motivele aratate la criteriul EG1. Pct.3.3 - am bifat NU deoarece echipamentul "incarcator frontal" si "miniincarcatorul" nu sunt cheltuieli 
eligibile pe codul CAEN 4312. Pct. 4.4 - solicitantul nu a depus trei oferte pentru bunuri si servicii a căror valoare este mai mare de 15000 Euro. Pct. 1.1:- s-a bifat Nu 
deoarece solicitantul GUNA LOREDANA IONELA este asociata cu cota de participare de 50% in societatea SC RIGCONSTRUCT SRL avand activitate principala in 
domeniul “alte lucrari de constructii n.c.a” (cod CAEN 4399) si activitate secundara autorizata la sediul sedundar “lucrari de constructii a proiectelor utilitare pentru fluide” -
cod CAEN 4221. S-a constatat ca documentul 11.3 - Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor- anexa 4.1 nu a fost corect completata , s-a bifat 
intreprindere autonoma desi societatea unde solicitantul este actionar cu cota de participare de 50% isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe acceasi piata ori 
pe piete adiacente (domeniul de activitate pentru care aplica solicitantul este 4312 -lucrari de pregatire a terenului) A fost considerata intreprindere legata fapt pentru care 
criteriul nu a fost indeplinit – proiectul a fost declarat NEELIGIBIL. Criteriul de eligibilitate EG 1si EG6:- s-a bifat Nu deoarece la vizita pe teren s-a constatat ca nu mai 
exista nicio constructie pe teren, solicitanta a prezentat autorizatia de desfintare 35/30.07.2012 pentru corpurile C2 si C5 si autorizatia de construire 34/30.07.2012 
(schimbare de destinatie corp C1 din moara in hala , schimbare de destinatie corp C3 din grajd in cladire birouri, amenajare teren –platforma expunere utilaje de constructii, 
spatii verzi si imprejmuire teren), pentru corpul C4 nu s-a prezentat niciun document desi acesta nu mai exista. Terenul era ocupat cu gramezi de piatra si nisip si erau 
garate mai multe utilaje pentru constructii drumuri.

711 312 M 01 12 4 17 00048 2012 9 27 „ACHIZITIE UTILAJE - LEBAN 
CONFORT SRL”

SC LEBAN 
CONFORT SRL DOLJ Comuna/Oras 

PODARI Sat LIVEZI - - - - - - - - - - 233.100 0 198.135 0 34.965 107.075.536

La fata locului s-a constatat ca accesul se face atat printr-o intrare exterioara incaperii cat si printr-o intrare comuna cu alti solicitanti pe mas.312 care duce la suprafata 
detinuta in comodat , suprafata care deserveste si alti solicitanti pe mas.312 cu acelasi tip de investitie, pentru a permite accesul in propriile incaperi. Nu dispune de 
utilitati(curent electric, alimentare cu apa) separate. Nu exista spatii corespunzatoare pentru depozitare materii prime si produse finite. In concluzie, conditiile existente pe 
teren cat si infrastructura nu permit realizarea investiilor prevazute prin proiect.

712 312 M 01 12 4 17 00038 2012 9 27 „ACHIZITIE UTILAJE - JIASOR 
SRL” SC JIASOR SRL DOLJ Comuna/Oras 

PODARI Sat LIVEZI - - - - - - - - - - 233.100 0 198.135 0 34.965 107.273.671
Conditiile existente pe teren privind utilitatile, racordurile cat si infrastructura nu permit realizarea proiectului.

713 312 M 01 12 4 17 00041 2012 9 27
,ACHIZIŢIA UNUI UTILAJ 
PENTRU PREGATIREA 

TERENULUI” 

BERCEANU 
POMPILIU-
CRISTIAN

DOLJ
Comuna/Oras 
PIELESTI Sat 

PIELESTI
- - - - - - - - - - 70.850 0 49.595 0 21.255 107.323.266

La EG1 s-a bifat nu deoarece solicitantul a inchiriat terenul in suprafata de 195 mp conform contractului de inchiriere2326/14.09.2012 de la SC ALIS BABA SRL 
,reprezentand tarlaua 47,parcela 94.Situatie similara este si la Berceanu Claudia Maria care are luat prin inchiriere teren in suprafata de 193 mp tot in tarlaua 47,parcela 94 
contract de inchiriere2325/14.09.2012 tot in localitatea Pielesti.La vizita in teren am constatat ca nu exista niciun fel de delimitari intre suprafetele inchiriate,fara a fi 
ingradite,avand aceiasi cale de acces.Avand in vedere criteriile de eligibilitate neindeplinite nu mai este cazul de evaluare a viabilitati proiectui la EG2.La criteriul EG6 s-a 
bifat nu din motivele aratate la criteriul EG 1. In urma analizei doc.16, a RECOM -ului, a bazele de date cu proiectele contractate FEADR/SAPARD se constata 
urmatoarele:-Solicitantul Berceanu Pompiliu Cristian isi are domiciliul la acceasi adresa cu un alt solicitant in cadrul aceleiasi masuri Berceanu Claudia Maria .-Acelaşi titlu 
al proiectului a fost identificat la mai multe proiecte elaborate de acelasi consultant si la acelasi amplasament dar si in zone diferite; proiectul contine, in cadrul memoriului 
justificativ capitole identice cu proiectul « Achizitia de utilaje pentru pregatirea trenului » beneficiar Berceanu Claudia Maria si proiectul « Achizitia unui utilaj pentru 
pregatirea terenului » beneficiar Niculescu Claudiu Gheorghe ,proiect amplasat in aceeasi locatie, loturi diferite , elaborate de acelasi consultant pe acelasi cod CAEN :43
Solicitantul Berceanu Pompiliu Cristian doreste sa implementeze proiectul in comuna Pielesti, T47,94 , conform contractului de inchiriere si extrasului de carte funciara de 
la SC ALIS BABA SRL , locatie unde se regasesc alte trei proiecte propuse pentru finantare pe masura 312 , toti solicitantii inchiriind de la acelasi proprietar , loturi 
inveciante, nefiind delimitate clar in teren si neingradite separat cu cale de acces comuna ;contractele de inchiriere pentru cei trei solicitanti pe masura 312 respectiv : 
Berceanu Claudia Maria , Berceanu Pompiliu Cristian si Niculescu Claudiu Gheorghe sunt incheiate in acceasi zi(14.09.2012).Se constata legaturi intre solicitanti. 
Memoriului justificativ este identic cu Memoriul justificativ al solicitantului Niculescu Claudiu Gheorghe si Berceanu Claudia Maria, valoarea investitiei este aproximativ 
aceiasi.

714 312 M 01 12 4 17 00045 2012 9 27
ACHIZIŢIA DE UTILAJE  
PENTRU PREGATIREA 

TERENULUI

PAPURA DANA-
FLORINA DOLJ

Comuna/Oras 
SIMNICU DE SUS 
Sat SIMNICU DE 

SUS

- - - - - - - - - - 70.870 0 49.609 0 21.261 107.372.875

1.Solicitantul a atasat Certificatul fiscal de la Primaria Samnicu de Sus la Alte documente si nu a atasat la punctul 7.2. EG2-La momentul verificarii pe teren s-a constatat 
ca nu detine suprafata suficienta pentru gararea utilajului, in curtea proprietatii aflandu-se o constructie , iar spatiul ramas nu este suficient pentru garare.Deasemenea nu a 
detaliat piata de desfacere si nu a prezentat fluxul tehnologic in fuctie de capacitatea de productie existenta si cea prognozata.Nu a identificat piata de desfacere si potentialii 
clienti . Deasemenea la momentul verificarii pe teren s-a constatat ca nu detine suprafata suficienta pentru gararea utilajului, in curtea proprietatii aflandu-se o constructie , 
iar spatiul ramas nu este suficient pentru garare.Nu a identificat piata de desfacere si potentialii clienti EG2- La momentul verificarii pe teren s-a constatat ca nu detine 
suprafata suficienta pentru gararea utilajului, in curtea proprietatii aflandu-se o constructie , iar spatiul ramas nu este suficient pentru garare.Solicitantul nu a transmis 
informatiile suplimentare la timp, acestea fiind transmise prin fax in data de 07.05.2013 , confirmind telefonic primirea si avand ok-ul transmiterii, s-au retransmis pentru 
reconfirmarea numarului de fax in data de 15.05.2013 si prezentand OK-ul confirmarii la fel ca la prima transmitere, a fost reconfirmat numarul de fax.

715 312 M 01 12 4 17 00036 2012 9 27
„ACHIZITIE UTILAJE IN 

VEDEREA DEZVOLTARII 
FIRMEI”

SC  LUCMATCRIS 
SRL DOLJ Comuna/Oras 

PODARI Sat LIVEZI - - - - - - - - - - 233.100 0 198.135 0 34.965 107.571.010

S-au solicitat informatii suplimentare pentru completarea proiectiilor financiare care demonstreaza criteriul de eligibilitate,pentru care nu s-a oferit nici un raspuns. La fata 
locului s-a constatat ca accesul la aceasta incapere se face printr-o intrare comuna cu inca 7(sapte) solicitanti de proiect pe mas.312.Pentru a se ajunge la acest spatiu 
trecerea se va face prin spatiul ce apartine unui alt solicitant de proiect pe mas.312 de la care nu exista niciun acord, care face legatura cu spatiul comun in suprafata de 
84,588 mp ce deserveste sapte solicitanti de proiecte pe mas.312 cu acelasi tip de investitie.S-a constatat ca, constructia dispune de un tablou electric racordat de la 
reteaua publica de electricitate, fara a exista racord individual la incaperea solicitantului.Nu exista racord la alimentarea cu apa.In concluzie accesul separat la utilitati nu 
este realizat la momentul vizitei pe teren.Nu exista spatii corespunzatoare pentru depozitarea materialelor, chiar daca solicitantul sustine ca nu are nevoie de spatiu de 
depozitare deoarece va lucra numai la comanda.Astfel din punct de vedere al conditiilor existente pe teren investitia nu poate fi realizata, deci proiectul este neeligibil.
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716 312 M 01 12 4 17 00035 2012 9 27 „ACHIZITIE UTILAJE - JOITA 
MARIANA” JOITA MARIANA DOLJ

Comuna/Oras 
ISALNITA Sat 

ISALNITA
- - - - - - - - - - 233.100 0 198.135 0 34.965 107.769.145

La punctul 1.1se solicită informaţii suplimentare: Se va cere prin informaţii suplimentare -refacerea declaraţiei privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor deoarece 
solicitanta deţine 50% acţiuni la SC LUBSERV SRL- situaţia financiară anuală pe anul 2011 referitoare la SC LUBSERV SRLÎn urma transmiterii răspunsului la informaţiile 
suplimentare s-a bifat NU deoarece-din Bilanţul transmis pentru SC LUBSERV SRL unde solicitantul deţine 50% din acţiuni rezultă un număr de 13 salariaţi. -Solicitantul 
Joiţa Maria, persoană fizică,deţine 50% acţiuni la SC LUBSERV SRL care conform Certificatului constatator, are ca activitate secundară ,,Fabricarea de mobilă n.c.a” cod 
CAEN 3109,aceaşi cu activitatea descrisă prin proiect.- pentru calculul numărului de salariaţi,societăţiile fiind legate, se cumulează numărul de salariaţi declaraţi în proiect 
(1 salariat), cu 100% salariaţi de la SC LUBSERV SRL (13 salariaţi),conform legii 346/2004.Nr.salariaţi 1+13=14 salariaţi. Solicitantul nu a declarat corect statutul 
intreprinderii,declarând intreprinderea pentru care se va autoriza autonomă. La EG 1şi EG 6 se vor solicita informaţii suplimentare:-Vă rugăm să prezentaţi pentru Extrasul 
de carte funciară ataşat la Cererea de finanţare şi schiţa cadastrală din care să reiese amplasarea suprafeţei ce face obiectul Contractului de comodat.La EG2 se vor solicita 
informaţii suplimentare:- Vă rugăm în cadrul cap.4 să descrieţi fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului,deoarece în cadrul acestui capitol s-a 
prezentat modul de operare al maşini CNC.Avînd în vedere că prin proiect vă angajaţi să creaţi un singur loc de muncă, funcţia de operator centru de prelucrare, vă rugăm 
să explicaţi cine va monta reperele realizate deoarece activitatea pe care doriţi să o desfăşuraţi conform codului CAEN 3109- Fabricarea de mobilier, presupune realizarea 
mobilierului final (canapele,fotoli,scaune,bănci pentru grădiniţe,fabricarea de mobilier etc),în acest sens corelaţi numărul de angajaţi cu tehnologia de montare a mobilierului 
la adresa clienţilor (cum descrieţi în cadrul cap.2.3 pag.22).Dacă în urma acestor răspunsuri apar modificări ce conduc la schimbarea indicatorilor financiari refaceţi partea 
economică în funcţie de noua situaţie.La EG 2 s-a bifat NU deoarece solicitantul a utilizat date nereale la calculul indicatorilor economici, prin răspunsul la informaţiile 
solicitate,beneficiarul suţine ca număr 1(unu) angajat menţionând că ,,mobila va fi lucrată la comandă,ambalată şi livrată la adresa specificată de client,urmând ca acesta 
o ansambleze conform schiţelor din pachet. Noul angajat propus prin proiect va avea sarcina principală de a opera utilajul achiziţionat iar puţinele situaţii când mobilierul se 
va ansambla la punctul de lucru al firmei,acesta va împărţii timpul de lucru între operarea CNC-ului şi ansamblare”.Având în vedere activitatea codului CAEN 3109- 
Fabricarea de mobilier, presupune realizarea mobilierului final (canapele,fotoli,scaune,bănci pentru grădiniţe,fabricarea de mobilier etc) se consideră că în cel mai mare 
procent se realizează fabricarea de elemente pentru mobilier,iar pentru ansamblare sunt necesari cel puţin doi angajaţi mai ales pentru mobilier de dimensiuni mai mari. 
Matrice de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului la punctul 5 nu respectă criteriul La EG 2 s-a bifat NU deoarece solicitantul a utilizat date nereale la 
calculul indicatorilor economici, prin răspunsul la informaţiile solicitate,beneficiarul suţine ca număr 1(unu) angajat menţionând că ,,mobila va fi lucrată la 
comandă,ambalată şi livrată la adresa specificată de client,urmând ca acesta să o ansambleze conform schiţelor din pachet. Noul angajat propus prin proiect va avea 
sarcina principală de a opera utilajul achiziţionat iar puţinele situaţii când mobilierul se va ansambla la punctul de lucru al firmei,acesta va împărţii timpul de lucru între 
operarea CNC-ului şi ansamblare”.Având în vedere activitatea codului CAEN 3109- Fabricarea de mobilier, presupune realizarea mobilierului final 
(canapele,fotoli,scaune,bănci pentru grădiniţe,fabricarea de mobilier etc) se consideră că în cel mai mare procent se realizează fabricarea de elemente pentru mobilier,iar 
pentru ansamblare sunt necesari cel puţin doi angajaţi mai ales pentru mobilier de dimensiuni mai mari. Matrice de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului 
la punctul 5 nu respectă criteriul În format electronic BI(apar cheltuieli neeligibile la cap 6.2) este diferit de cel depus în CF Acelaşi consultant SC MENADA PROD SRL al 
proiectului se regăseşte la mai multe proiecte.Acelaşi sediu social se regăseşte- la proiectul aflat în derulare de Joiţa Florina-Diana ll C 312C011141700015 ,cod CAEN 
4312-Lucrări de pregătire a terenului- la proiectul aflat în derulare de Culcescu Gabriela ll C 312C011141700009 ,cod CAEN 4312-Lucrări de pregătire a terenului Accesul 
în hala în care se desfăşoară activitatea propusă prin proirct de solicitant se face pe terenul care este dat spre folosinţă prin contracte de comodat către Joiţa Florina-Diana ll 
şi Culcescu Gabriela ll,se constată că investiţia propusă de solicitant nu poate funcţiona independent de cele două investiţii FEADR,creându-se astfel condiţii artificiale 
pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravene obiectivelor măsurii. În urma transmiterii răspunsului la informaţiile suplimentare la punctul 1.1 s-a 
bifat NU deoarece-din Bilanţul transmis pentru SC LUBSERV SRL unde solicitantul deţine 50% din acţiuni rezultă un număr de 13 salariaţi. -Solicitantul Joiţa Maria, 
persoană fizică,deţine 50% acţiuni la SC LUBSERV SRL care conform Certificatului constatator, are ca activitate secundară ,,Fabricarea de mobilă n.c.a” cod CAEN 
3109,aceaşi cu activitatea descrisă prin proiect.- pentru calculul numărului de salariaţi,societăţiile fiind legate, se cumulează numărul de salariaţi declaraţi în proiect (1 
salariat), cu 100% salariaţi de la SC LUBSERV SRL (13 salariaţi),conform legii 346/2004.Nr.salariaţi 1+13=14 salariaţi. Solicitantul nu a declarat corect statutul 
intreprinderii,declarând intreprinderea pentru care se va autoriza autonomă.La EG 2 s-a bifat NU deoarece solicitantul a utilizat date nereale la calculul indicatorilor 
economici, prin răspunsul la informaţiile solicitate,beneficiarul suţine ca număr 1(unu) angajat menţionând că ,,mobila va fi lucrată la comandă,ambalată şi livrată la adresa 
specificată de client urmând ca acesta să o ansambleze conform schiţelor din pachet Noul angajat propus prin proiect va avea sarcina principală de a opera utila

717 312 M 01 12 4 17 00046 2012 9 27 „ACHIZITIE UTILAJE - 
COLTATU OCTAVIAN"

COLTATU 
OCTAVIAN ALIN DOLJ

Comuna/Oras 
PODARI Sat 

PODARI
- - - - - - - - - - 94.395 0 66.076 0 28.319 107.835.221

Faramitarea exploatatiei agricole in scopul accesarii de catre fermieri (sot si sotie) a unor portiuni din aceeasi exploatatie agricola, in vederea de finantarii nerambursabile. 
Conditiile existente pe teren nu permit realizarea proiectului.Faramitarea exploatatiei agricole in scopul accesarii de catre fermieri (sot si sotie) a unor portiuni din aceeasi 
exploatatie agricola, in vederea de finantarii nerambursabile.

718 312 M 01 12 4 17 00165 2012 9 28 ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
–SC MILAN-MEDICA SRL

SC MILAN-
MEDICA SRL DOLJ

Comuna/Oras 
MACESU DE SUS 
Sat MACESU DE 

SUS

- - - - - - - - - - 284.456 0 199.119 0 85.337 108.034.340

Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” se considera ca nu este indeplinit deoarece la verificare s-au constatat urmatoarele:Solicitantul a prezentat documentul 11.3 
„Declaratia privind incadrarea intreprinderii” pe care l-a completat fara sa tina cont de prevederile notei de subsol 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou infiintate 
datele cu privire la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele total;e se determina si de declara pe propria raspundere”. Avand in vedere faptul ca, 
solicitantul a completat „0-zero” pentru „numarul mediu anual de salariati” nu se poate verifica daca solicitantul a declarat corect statutul intreprinderii „de tip autonoma”.La 
verificare, s-a constatat ca, actionariatul SC MILAN – MEDICA SRL este constituit dintr-o persoana fizica inregistrata in alta tara (Milanov Lyudmil, domiciliul Vidin, 
Bulgaria), caz in care ar fi trebuit prezentate documente similare cu Certificatul Constatator de la Oficiul Registrului Comertului si, dupa caz situatiile financiare din tara 
respectiva. Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” se considera ca nu este indeplinit deoarece la verificare s-au constatat urmatoarele:Solicitantul a prezentat 
documentul 11.3 „Declaratia privind incadrarea intreprinderii” pe care l-a completat fara sa tina cont de prevederile notei de subsol 2 conform careia „In cazul intreprinderilor 
nou infiintate datele cu privire la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele total;e se determina si de declara pe propria raspundere”. Avand in ved
faptul ca, solicitantul a completat „0-zero” pentru „numarul mediu anual de salariati” nu se poate verifica daca solicitantul a declarat corect statutul intreprinderii „de tip 
autonoma”.La verificare, s-a constatat ca, actionariatul SC MILAN – MEDICA SRL este constituit dintr-o persoana fizica inregistrata in alta tara (Milanov Lyudmil, domiciliul 
Vidin, Bulgaria), caz in care ar fi trebuit prezentate documente similare cu Certificatul Constatator de la Oficiul Registrului Comertului si, dupa caz situatiile financiare din 
tara respectiva. Cererea de Finantare este neeligibila deoarece nu este indeplinit punctul 1.1. Cererea de Finantare este neeligibila deoarece nu este indeplinit punctul 1.1.

719 312 C 01 12 4 17 00141 2012 9 28

,,CONSTRUIRE SERVICE 
ROTI, SPALATORIE AUTO SI 

UTILITATI, IN COMUNA 
SIMNICU DE SUS, JUDETUL 

DOLJ,,

MOTOR ADDICT 
S.R.L. DOLJ

Comuna/Oras 
SIMNICU DE SUS 
Sat SIMNICU DE 

SUS

- - - - - - - - - - 284.115 2.651 198.880 0 85.235 108.233.220

Pentru verificarea punctului „1.1 Care este statutul solicitantului?” s-a verificat baza de date Recom unde s-a constatat ca, asociatul unic Chiriac Dorina, CNP 
2600307163196, mai este asociata cu o cota de participare de 25% si in SC CERALUX SRL, societate care nu activeaza pe aceeasi piata relevanta/adiacenta cu potentia
beneficiar. Acest aspect ar conduce la concluzia ca Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind incadrarea intreprinderii ar putea fi una corecta in conditiile in 
care solicitantul a incadrat intreprinderea solicitanta in categoria de tip „autonoma”.Insa, in urma verificarii in baza de date APDRP, s-a constat ca asociatul unic (Chiriac 
Dorina, CNP 2600307163196) a dat declaratia pe propria raspundere fara sa ia in considerare faptul ca, aceasta poate fi identificata in Raportul de selectie aferent sesiunii 
nr. M313-1/12-16.05.2012 –„Lista proiectelor selectate pentru finantare” cu CF 313M011241700022 avand titlul „Infiintare baza de agrement tenis si piscina in comuna 
Perisor, judetul Dolj”. In cadrul acestei Cereri de Finantare, Chiriac Dorina declara pe propria raspundere ca se va autoriza ca Intreprindere Individuala, solicita un ajutor 
public nerambursabil de 191.566 Euro si va crea un numar de 8 locuri de munca situatie in care intreprinderea nu mai poate fi una de tip „autonoma” (atasam prezentei 
extrase din Cererea de Finantare 313M011241700022 precum si din Raportul de Selectie aferent sesiunii nr. M313-1/12-16.05.2012).In concluzie se constata ca, punctul 
„1.1 Care este statutul solicitantului?” nu este indeplinit. Pentru verificarea punctului „1.1 Care este statutul solicitantului?” s-a verificat baza de date Recom unde s-a 
constatat ca, asociatul unic Chiriac Dorina, CNP 2600307163196, mai este asociata cu o cota de participare de 25% si in SC CERALUX SRL, societate care nu activeaza 
pe aceeasi piata relevanta/adiacenta cu potentialul beneficiar. Acest aspect ar conduce la concluzia ca Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind incadrarea 
intreprinderii ar putea fi una corecta in conditiile in care solicitantul a incadrat intreprinderea solicitanta in categoria de tip „autonoma”.Insa, in urma verificarii in baza de date 
APDRP, s-a constat ca asociatul unic (Chiriac Dorina, CNP 2600307163196) a dat declaratia pe propria raspundere fara sa ia in considerare faptul ca, aceasta poate fi 
identificata in Raportul de selectie aferent sesiunii nr. M313-1/12-16.05.2012 –„Lista proiectelor selectate pentru finantare” cu CF 313M011241700022 avand titlul „Infiintare 
baza de agrement tenis si piscina in comuna Perisor, judetul Dolj”. In cadrul acestei Cereri de Finantare, Chiriac Dorina declara pe propria raspundere ca se va autoriza ca 
Intreprindere Individuala, solicita un ajutor public nerambursabil de 191.566 Euro si va crea un numar de 8 locuri de munca situatie in care intreprinderea nu mai poate fi 
una de tip „autonoma” (atasam prezentei extrase din Cererea de Finantare 313M011241700022 precum si din Raportul de Selectie aferent sesiunii nr. M313-1/12-
16.05.2012).In concluzie se constata ca, punctul „1.1 Care este statutul solicitantului?” nu este indeplinit. Preturile si bunurile incluse in cheltuieli eligibile au fost verificate 
totalitate prin baza de date si ofertele prezentate.S-au tiparit extrase cu bazele de date. Preturile si bunurile incluse in cheltuieli eligibile au fost verificate in totalitate prin 
baza de date si ofertele prezentate.S-au tiparit extrase cu bazele de date. In urma verificarii in baza de date FEADR s-a constatat ca, exista trei Cereri de Finnatare al caror 
amplasament este satul Albesti, comuna Simnicu de Sus, judetul Dol, dupa cum urmeaza:• F312C011241700146 depusa de catre SC NAGEX SERVICE SRL avand titlul 
„CONSTRUIRE SERVICE AUTO SI UTILITATI IN COMUNA SIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ”• F312C011241700141 depusa de catre MOTOR ADDICT SRL avand 
titlul „CONSTRUIRE SERVICE ROTI, SPALATORIE AUTO SI UTILITATI IN COMUNA SIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ”• F312C011241700164 depusa de catre 
FIRST PAINT SRL avand titlul „CONSTRUIRE VOPSITORIE AUTO SI UTILITATI IN COMUNA SIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ”Desi toate aceste trei Cereri de 
Finantare au ca si amplasament satul Albesti s-a constatat ca, la doua dintre acestea (MOTOR ADDICT SRL si SC NAGEX SERVICE SRL) au fost introduse in 
documentul 16 date eronate referitoare la amlasament, acestea avand inscrise un alt sat, respectiv satul Simnicu de Sus.In urma verificarii celor trei Cereri de Finantare s-a 
constatat ca suprafetele de teren care fac obiectul investitiilor (loturile 2, 3 si 4) provin, prin lotizare, dintr-o suprafata apartinand aceluiasi vanzator Chiriac Emil, 
CNP1590322163201. Prin urmare, aceste investitii se afla in imediata vecinatate, accesul fiind asigurat printr-un „drept de servitute” pe lotul 1 compus din „teren 
extravilan”.La verificarea Bugetelor Indicative, s-a constatat ca niciunul dintre cei trei potentiali beneficiari nu au cuprins cheltuieli in categoria „cheltuieli neeligibile” cu 
amenajarea terenului extravilan-lot 1 pentru ca acesta sa poata deveni un „drum de acces”, considerandu-se, astfel ca nu este asigurata infrastructura de acces catre 
investitii.Prin urmare, se constata ca natura investitiilor este de acelasi tip/complementara iar investitiile pot functiona independent dar si impreuna deoarece se pot 
completa in cadrul fluxului tehnologic.Astfel, tinand cont de cele prezentate, se constata ca se incearca crearea unor conditii artificiale pentru a obtine mai multe proiecte 
FEADR pe aceeasi masura de catre solicitantii mentionati mai sus. In urma verificarii in baza de date FEADR s-a constatat ca, exista trei Cereri de Finnatare al caror 
amplasament este satul Albesti, comuna Simnicu de Sus, judetul Dol, dupa cum urmeaza:• F312C011241700146 depusa de catre SC NAGEX SERVICE SRL avand titlul 
„CONSTRUIRE SERVICE AUTO SI UTILITATI IN COMUNA SIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ”• F312C011241700141 depusa de catre MOTOR ADDICT SRL avand 
titlul „CONSTRUIRE SERVICE ROTI, SPALATORIE AUTO SI UTILITATI IN COMUNA SIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ”• F312C011241700164 depusa de catre 
FIRST PAINT SRL avand titlul „CONSTRUIRE VOPSITORIE AUTO SI UTILITATI IN COMUNA SIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ”Desi toate aceste trei Cereri de 
Finantare au ca si amplasament satul Albesti s-a constatat ca la doua dintre acestea (MOTOR ADDICT SRL si SC NAGEX SERVICE SRL) au fost introduse i
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720 312 C 01 12 4 17 00164 2012 9 28

CONSTRUIRE VOPSITORIE 
AUTO SI UTILITATI IN 

COMUNA SIMNICU DE SUS, 
JUDETUL DOLJ

S.C. FIRST PAINT 
S.R.L DOLJ

Comuna/Oras 
SIMNICU DE SUS 

Sat ALBESTI
- - - - - - - - - - 285.298 2.651 199.708 0 85.590 108.432.928

Pentru verificarea punctului „1.1 Care este statutul solicitantului?” s-a verificat baza de date Recom unde s-a constatat ca, asociatul unic Chiriac Alexa - Mona, CNP 
2831209160019, nu mai este asociata in alte societati.Acest aspect conduce la concluzia ca Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind incadrarea intreprinde
este una corecta in conditiile in care solicitantul a incadrat intreprinderea solicitanta in categoria de tip „autonoma”. Pentru verificarea punctului „1.1 Care este statutul 
solicitantului?” s-a verificat baza de date Recom unde s-a constatat ca, asociatul unic Chiriac Alexa - Mona, CNP 2831209160019, nu mai este asociata in alte 
societati.Acest aspect conduce la concluzia ca Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind incadrarea intreprinderii este una corecta in conditiile in care 
solicitantul a incadrat intreprinderea solicitanta in categoria de tip „autonoma”. In urma verificarii in baza de date FEADR s-a constatat ca, exista trei Cereri de Finantare al 
caror amplasament este satul Albesti, comuna Simnicu de Sus, judetul Dol, dupa cum urmeaza:• F312C011241700146 depusa de catre SC NAGEX SERVICE SRL avand
titlul „CONSTRUIRE SERVICE AUTO SI UTILITATI IN COMUNA SIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ”• F312C011241700141 depusa de catre MOTOR ADDICT SRL 
avand titlul „CONSTRUIRE SERVICE ROTI, SPALATORIE AUTO SI UTILITATI IN COMUNA SIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ”• F312C011241700164 depusa de 
catre FIRST PAINT SRL avand titlul „CONSTRUIRE VOPSITORIE AUTO SI UTILITATI IN COMUNA SIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ”Desi toate aceste trei Cereri de
Finantare au ca si amplasament satul Albesti s-a constatat ca, la doua dintre acestea (MOTOR ADDICT SRL si SC NAGEX SERVICE SRL) au fost introduse in 
documentul 16 date eronate referitoare la amlasament, acestea avand inscrise un alt sat, respectiv satul Simnicu de Sus.In urma verificarii celor trei Cereri de Finantare s-a 
constatat ca suprafetele de teren care fac obiectul investitiilor (loturile 2, 3 si 4) provin, prin lotizare, dintr-o suprafata apartinand aceluiasi vanzator Chiriac Emil, 
CNP1590322163201. Prin urmare, aceste investitii se afla in imediata vecinatate, accesul fiind asigurat printr-un „drept de servitute” pe lotul 1 compus din „teren 
extravilan”.La verificarea Bugetelor Indicative, s-a constatat ca niciunul dintre cei trei potentiali beneficiari nu au cuprins cheltuieli in categoria „cheltuieli neeligibile” cu 
amenajarea terenului extravilan-lot 1 pentru ca acesta sa poata deveni un „drum de acces”, considerandu-se, astfel ca nu este asigurata infrastructura de acces catre 
investitii.Prin urmare, se constata ca natura investitiilor este de acelasi tip/complementara iar investitiile pot functiona independent dar si impreuna deoarece se pot 
completa in cadrul fluxului tehnologic.Astfel, tinand cont de cele prezentate, se constata ca se incearca crearea unor conditii artificiale pentru a obtine mai multe proiecte 
FEADR pe aceeasi masura de catre solicitantii mentionati mai sus. In urma verificarii in baza de date FEADR s-a constatat ca, exista trei Cereri de Finantare al caror 
amplasament este satul Albesti, comuna Simnicu de Sus, judetul Dol, dupa cum urmeaza:• F312C011241700146 depusa de catre SC NAGEX SERVICE SRL avand titlul 
„CONSTRUIRE SERVICE AUTO SI UTILITATI IN COMUNA SIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ”• F312C011241700141 depusa de catre MOTOR ADDICT SRL avand 
titlul „CONSTRUIRE SERVICE ROTI, SPALATORIE AUTO SI UTILITATI IN COMUNA SIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ”• F312C011241700164 depusa de catre 
FIRST PAINT SRL avand titlul „CONSTRUIRE VOPSITORIE AUTO SI UTILITATI IN COMUNA SIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ”Desi toate aceste trei Cereri de 
Finantare au ca si amplasament satul Albesti s-a constatat ca, la doua dintre acestea (MOTOR ADDICT SRL si SC NAGEX SERVICE SRL) au fost introduse in 
documentul 16 date eronate referitoare la amlasament, acestea avand inscrise un alt sat, respectiv satul Simnicu de Sus.In urma verificarii celor trei Cereri de Finantare s-a 
constatat ca suprafetele de teren care fac obiectul investitiilor (loturile 2, 3 si 4) provin, prin lotizare, dintr-o suprafata apartinand aceluiasi vanzator Chiriac Emil, 
CNP1590322163201. Prin urmare, aceste investitii se afla in imediata vecinatate, accesul fiind asigurat printr-un „drept de servitute” pe lotul 1 compus din „teren 
extravilan”.La verificarea Bugetelor Indicative, s-a constatat ca niciunul dintre cei trei potentiali beneficiari nu au cuprins cheltuieli in categoria „cheltuieli neeligibile” cu 
amenajarea terenului extravilan-lot 1 pentru ca acesta sa poata deveni un „drum de acces”, considerandu-se, astfel ca nu este asigurata infrastructura de acces catre 
investitii.Prin urmare, se constata ca natura investitiilor este de acelasi tip/complementara iar investitiile pot functiona independent dar si impreuna deoarece se pot 
completa in cadrul fluxului tehnologic.Astfel, tinand cont de cele prezentate, se constata ca se incearca crearea unor conditii artificiale pentru a obtine mai multe proiecte 
FEADR pe aceeasi masura de catre solicitantii mentionati mai sus. Cererea de Finantare este neeligibila deoarece nu este indeplinit punctul 6. Cererea de Finantare este 
neeligibila deoarece nu este indeplinit punctul 6.

721 312 C 01 12 4 17 00146 2012 9 28

,,CONSTRUIRE SERVICE 
AUTO SI UTILITATI IN 

COMUNA SIMNICU DE SUS, 
JUDETUL DOLJ,,

NAGEX SERVICE 
S.R.L. DOLJ

Comuna/Oras 
SIMNICU DE SUS 
Sat SIMNICU DE 

SUS

- - - - - - - - - - 284.947 2.651 199.463 0 85.484 108.632.391

Pentru verificarea punctului „1.1 Care este statutul solicitantului?” s-a verificat baza de date Recom unde s-a constatat ca, asociatul unic Vlagiu Filip, CNP 1771224163243, 
nu mai este asociat in alte societati.Acest aspect conduce la concluzia ca Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind incadrarea intreprinderii este una corecta 
in conditiile in care solicitantul a incadrat intreprinderea solicitanta in categoria de tip „autonoma”. Pentru verificarea punctului „1.1 Care este statutul solicitantului?” s-a 
verificat baza de date Recom unde s-a constatat ca, asociatul unic Vlagiu Filip, CNP 1771224163243, nu mai este asociat in alte societati.Acest aspect conduce la 
concluzia ca Declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind incadrarea intreprinderii este una corecta in conditiile in care solicitantul a incadrat intreprinderea 
solicitanta in categoria de tip „autonoma”. In urma verificarii in baza de date FEADR s-a constatat ca, exista trei Cereri de Finantare al caror amplasament este satul Albesti, 
comuna Simnicu de Sus, judetul Dol, dupa cum urmeaza:• F312C011241700146 depusa de catre SC NAGEX SERVICE SRL avand titlul „CONSTRUIRE SERVICE 
AUTO SI UTILITATI IN COMUNA SIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ”• F312C011241700141 depusa de catre MOTOR ADDICT SRL avand titlul „CONSTRUIRE 
SERVICE ROTI, SPALATORIE AUTO SI UTILITATI IN COMUNA SIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ”• F312C011241700164 depusa de catre FIRST PAINT SRL 
avand titlul „CONSTRUIRE VOPSITORIE AUTO SI UTILITATI IN COMUNA SIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ”Desi toate aceste trei Cereri de Finantare au ca si 
amplasament satul Albesti s-a constatat ca, la doua dintre acestea (MOTOR ADDICT SRL si SC NAGEX SERVICE SRL) au fost introduse in documentul 16 date eronate 
referitoare la amlasament, acestea avand inscrise un alt sat, respectiv satul Simnicu de Sus.In urma verificarii celor trei Cereri de Finantare s-a constatat ca suprafetele de 
teren care fac obiectul investitiilor (loturile 2, 3 si 4) provin, prin lotizare, dintr-o suprafata apartinand aceluiasi vanzator Chiriac Emil, CNP1590322163201. Prin urmare, 
aceste investitii se afla in imediata vecinatate, accesul fiind asigurat printr-un „drept de servitute” pe lotul 1 compus din „teren extravilan”.La verificarea Bugetelor Indicative, 
s-a constatat ca niciunul dintre cei trei potentiali beneficiari nu au cuprins cheltuieli in categoria „cheltuieli neeligibile” cu amenajarea terenului extravilan-lot 1 pentru ca 
acesta sa poata deveni un „drum de acces”, considerandu-se, astfel ca nu este asigurata infrastructura de acces catre investitii.Prin urmare, se constata ca natura 
investitiilor este de acelasi tip/complementara iar investitiile pot functiona independent dar si impreuna deoarece se pot completa in cadrul fluxului tehnologic.Astfel, tinand 
cont de cele prezentate, se constata ca se incearca crearea unor conditii artificiale pentru a obtine mai multe proiecte FEADR pe aceeasi masura de catre solicitantii 
mentionati mai sus. In urma verificarii in baza de date FEADR s-a constatat ca, exista trei Cereri de Finantare al caror amplasament este satul Albesti, comuna Simnicu de 
Sus, judetul Dol, dupa cum urmeaza:• F312C011241700146 depusa de catre SC NAGEX SERVICE SRL avand titlul „CONSTRUIRE SERVICE AUTO SI UTILITATI IN 
COMUNA SIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ”• F312C011241700141 depusa de catre MOTOR ADDICT SRL avand titlul „CONSTRUIRE SERVICE ROTI, 
SPALATORIE AUTO SI UTILITATI IN COMUNA SIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ”• F312C011241700164 depusa de catre FIRST PAINT SRL avand titlul 
„CONSTRUIRE VOPSITORIE AUTO SI UTILITATI IN COMUNA SIMNICU DE SUS, JUDETUL DOLJ”Desi toate aceste trei Cereri de Finantare au ca si amplasament 
satul Albesti s-a constatat ca, la doua dintre acestea (MOTOR ADDICT SRL si SC NAGEX SERVICE SRL) au fost introduse in documentul 16 date eronate referitoare la 
amlasament, acestea avand inscrise un alt sat, respectiv satul Simnicu de Sus.In urma verificarii celor trei Cereri de Finantare s-a constatat ca suprafetele de teren care fac 
obiectul investitiilor (loturile 2, 3 si 4) provin, prin lotizare, dintr-o suprafata apartinand aceluiasi vanzator Chiriac Emil, CNP1590322163201. Prin urmare, aceste investitii se 
afla in imediata vecinatate, accesul fiind asigurat printr-un „drept de servitute” pe lotul 1 compus din „teren extravilan”.La verificarea Bugetelor Indicative, s-a constatat ca 
niciunul dintre cei trei potentiali beneficiari nu au cuprins cheltuieli in categoria „cheltuieli neeligibile” cu amenajarea terenului extravilan-lot 1 pentru ca acesta sa poata 
deveni un „drum de acces”, considerandu-se, astfel ca nu este asigurata infrastructura de acces catre investitii.Prin urmare, se constata ca natura investitiilor este de acelasi 
tip/complementara iar investitiile pot functiona independent dar si impreuna deoarece se pot completa in cadrul fluxului tehnologic.Astfel, tinand cont de cele prezentate, se 
constata ca se incearca crearea unor conditii artificiale pentru a obtine mai multe proiecte FEADR pe aceeasi masura de catre solicitantii mentionati mai sus. Cererea de 
Finantare este neeligibila deoarece nu este indeplinit punctul 6. Cererea de Finantare este neeligibila deoarece nu este indeplinit punctul 6.
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722 312 M 01 12 4 17 00091 2012 9 28 ACHIZITIA DE UTILAJE 
PENTRU PRESTARI SERVICII

SGAIBA 
MARICICA DOLJ Comuna/Oras 

UNIREA - - - - - - - - - - 292.863 0 200.000 0 92.863 108.832.391

In urma verificarii in baza de date FEADR s-a constatat ca, exista doua Cereri de Finantare al caror amplasament este comuna Unirea, judetul Dolj, dupa cum urmeaza:• 
F312M011241700091 depusa de catre SGAIBA MARICICA avand titlul „ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTARI SERVICII” cu adresa solicitant in comuna Unirea, 
Nr.719, Cod Postal 207595, judetul Dolj.• F312M011241700076 depusa de catre SGAIBA CONSTANTIN avand titlul „ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTARI 
SERVICII”, cu adresa solicitant in comuna Unirea, Nr.732, Cod Postal 207595, judetul Dolj. In urma verificarii celor doua Cereri de Finantare s-a constatat faptul ca: - 
Sediul social si amplasamentul investitiilor sunt in imediata vecinatate si anume Sgaiba Maricica, comuna Unirea, nr.719, iar Sgaiba Constantin, comuna Unirea, nr.732. 
Mentionam faptul ca, in aceeasi comuna si la aceeasi adresa (comuna Unirea, nr.732) a mai fost depus un alt proiect al carui solicitant este Sgaiba Mariana, proiect care a 
fost ulterior retras. - Cererile de Finantare ( memoriile justificative) sunt aproape identice si sunt elaborate de acelasi consultant, respectiv SC ADA &amp; ROBY SRL. - 
Utilajele propuse a se achizitiona de catre Sgaiba Constantin sunt urmatoarele: tractor agricol, plug reversibil si motosapa (3 buc.), iar Sgaiba Maricica isi propune a 
achizitiona urmatoarele utilaje: combina agricola si motocositoare (3 buc.). - Contractul de prestari servicii existent in cele doua Cereri de Finantare este incheiat cu aceeasi 
persoana juridica respectiv, Sgaiba Constantin II. Acesta are proiecte finalizate si in cadrul programului Sapard si in cadrul Progamului FEADR pentru achizitie de utilaje 
agricole. -Se poate observa ca toti acesti solicitanti poarta numele de Sgaiba, creand suspiciunea ca intre acestia exista legaturi de rudenie (parinti, copii, frati). - Cererea de 
finantare are ca solicitant si reprezentant legal pe d-na SGAIBA MARICICA- CNP 2720511162142, insa din cartea de identitate rezulta faptul ca, numele corect este 
SGAIBA MARCICA Prin urmare, se constata ca natura investitiilor este de acelasi tip/complementara iar investitiile pot functiona independent dar si impreuna deoarece se 
pot completa in cadrul fluxului tehnologic.Astfel, tinand cont de cele prezentate, se constata ca se incearca crearea unor conditii artificiale pentru a obtine mai multe proiecte 
FEADR pe aceeasi masura de catre solicitantii mentionati mai sus. In urma verificarii in baza de date FEADR s-a constatat ca, exista doua Cereri de Finantare al caror 
amplasament este comuna Unirea, judetul Dolj, dupa cum urmeaza:• F312M011241700091 depusa de catre SGAIBA MARICICA avand titlul „ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU PRESTARI SERVICII” cu adresa solicitant in comuna Unirea, Nr.719, Cod Postal 207595, judetul Dolj.• F312M011241700076 depusa de catre SGAIBA 
CONSTANTIN avand titlul „ACHIZITIE DE UTILAJE PENTRU PRESTARI SERVICII”, cu adresa solicitant in comuna Unirea, Nr.732, Cod Postal 207595, judetul Dolj. In 
urma verificarii celor doua Cereri de Finantare s-a constatat faptul ca: - Sediul social si amplasamentul investitiilor sunt in imediata vecinatate si anume Sgaiba Maricica, 
comuna Unirea, nr.719, iar Sgaiba Constantin, comuna Unirea, nr.732. Mentionam faptul ca, in aceeasi comuna si la aceeasi adresa (comuna Unirea, nr.732) a mai fost 
depus un alt proiect al carui solicitant este Sgaiba Mariana, proiect care a fost ulterior retras. - Cererile de Finantare ( memoriile justificative) sunt aproape identice si sunt 
elaborate de acelasi consultant, respectiv SC ADA &amp; ROBY SRL. - Utilajele propuse a se achizitiona de catre Sgaiba Constantin sunt urmatoarele: tractor agricol, plug 
reversibil si motosapa (3 buc.), iar Sgaiba Maricica isi propune a achizitiona urmatoarele utilaje: combina agricola si motocositoare (3 buc.). - Contractul de prestari servicii 
existent in cele doua Cereri de Finantare este incheiat cu aceeasi persoana juridica respectiv, Sgaiba Constantin II. Acesta are proiecte finalizate si in cadrul programului 
Sapard si in cadrul Progamului FEADR pentru achizitie de utilaje agricole. -Se poate observa ca toti acesti solicitanti poarta numele de Sgaiba, creand suspiciunea ca intre 
acestia exista legaturi de rudenie (parinti, copii, frati). - Cererea de finantare are ca solicitant si reprezentant legal pe d-na SGAIBA MARICICA- CNP 2720511162142, insa 
din cartea de identitate rezulta faptul ca, numele corect este SGAIBA MARCICA Prin urmare, se constata ca natura investitiilor este de acelasi tip/complementara iar 
investitiile pot functiona independent dar si impreuna deoarece se pot completa in cadrul fluxului tehnologic.Astfel, tinand cont de cele prezentate, se constata ca se 
incearca crearea unor conditii artificiale pentru a obtine mai multe proiecte FEADR pe aceeasi masura de catre solicitantii mentionati mai sus. Proiectul este neeligibil 
deoarece nu indeplineste prevederile punctului ,,6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor măsurii?" Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste prevederile punctului ,,6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia 
de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?"

723 312 C 01 12 4 17 00187 2012 9 28 ''ATELIER DE PRELUCRARI 
MECANICE ''

S.C. ETS 
ARMATUREN 

S.R.L.
DOLJ

Comuna/Oras 
PIELESTI Sat 

PIELESTI
- - - - - - - - - - 235.518 6.304 200.000 0 35.518 109.032.391

EG1-Certificatul de urbanism nr.113/12.09.2012 emis de Primaria comunei Pielesti, judetul Dolj nu indeplineste conditiile de amplasament in planul urbanistic, avizat si 
aprobat potrivit legii. Terenul pentru amplasamentul solicitat se afla situat intravilanul comunei Pielesti, judetul Dolj,in zona mixta de locuinte si functiuni complementare, 
institutii publice si servicii de interes general, unde sunt reglementari de urbanism admise cu conditionari pentru unitatile mici si mijlocii specializate in activitati de productie 
abstracta si concreta in domenii de varf privind construirea de atelier de prelucrari mecanice. Proiectul este incadrat in Anexa 2, pct. 10, litera a -proiecte de dezvoltare a 
unitatilor/zonelor industriale si intra sub incidenta HG 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului. intra sub incidenta HG 
445/2009. Pentru edificarea unor constructii de acest gen este necesara obtinerea avizului autoritatii competente aeronautice deoarece terenul destinat constructiei se afla
vecinatatea aerportului Craiova si in zona de siguranta ale terenurilor de aeronautica. EG2-Solicitantul propune prin proiect construirea unui atelier de prelucrari mecanice
un teren intravilan ce este situat in zona mixta de locuinte si functiuni complementare si institutii publice de interes general a localitatii Pielesti, judetul Dolj.La evaluarea s-a 
constatat ca solictantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari, De ex.:, folosirea unor tarife nejustificate, productii obtinute nerealiste in 
raport cu constructia propusa.Totodată există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitiei. De exemplu: spatii propuse 
supradimensionate comparativ cu numărul şi dimensiunea utilajelor. Suprafata desfasurata a constructiei este de 255,50 mp, intr-o cladire cu parter si etaj, suprafata 
construita total este de 143,15 mp. Zidaria exterioara este din caramida de 30 cm grosime cu termoizolatie de polistiren extrudat de 8cm. Nu se justifica holul acces in 
suprafata de 13,70 mp, de la parter si etaj , birou tehnolog 17 mp hol culoare de acces la parter si etaj , grupuri sanitare la parter si etaj, corp centrala termica separata de 
constructie, achizitii nejustificate in fluxul tehnologic al proiectului (utilaje si echipamente nejustificate din punct de vedere al capacitatilor si sortimentelor propuse prin 
proiect, panouri fotovoltaice nejustificate în derularea activităţii propuse prin proiect). Arhitectura constructie dimensionarea, compartimentarea spatiilor si materiale folosite 
la constructie sunt specifice unei cladiri de locuit nu unei hale de productie. Informatiile prezentate in SF, piese scrise si desenate nu demonsteaza necesitatea si 
oportunitatea investitiei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. EG2-Solicitantul propune prin proiect construirea unui atelier de prelucrari mecanice pe un 
teren intravilan ce este situat in zona mixta de locuinte si functiuni complementare si institutii publice de interes general a localitatii Pielesti, judetul Dolj.La evaluarea s-a 
constatat ca solictantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari, De ex.:, folosirea unor tarife nejustificate, productii obtinute nerealiste in 
raport cu constructia propusa.Totodată există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitiei. De exemplu: spatii propuse 
supradimensionate comparativ cu numărul şi dimensiunea utilajelor. Suprafata desfasurata a constructiei este de 255,50 mp, intr-o cladire cu parter si etaj, suprafata 
construita total este de 143,15 mp. Zidaria exterioara este din caramida de 30 cm grosime cu termoizolatie de polistiren extrudat de 8cm. Nu se justifica holul acces in 
suprafata de 13,70 mp, de la parter si etaj , birou tehnolog 17 mp hol culoare de acces la parter si etaj , grupuri sanitare la parter si etaj, corp centrala termica separata de 
constructie, achizitii nejustificate in fluxul tehnologic al proiectului (utilaje si echipamente nejustificate din punct de vedere al capacitatilor si sortimentelor propuse prin 
proiect, panouri fotovoltaice nejustificate în derularea activităţii propuse prin proiect). Arhitectura constructiei, dimensionarea, compartimentarea spatiilor si materiale folosite 
la constructie sunt specifice unei cladiri de locuit nu unei hale de productie. Informatiile prezentate in SF, piese scrise si desenate nu demonsteaza necesitatea si 
oportunitatea investitiei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. 1.Terenul propus obiectivului de investitie,, Atelier de prelucrari mecanice " in suprafata de 528 
mp amplasat in zona de locuinte a localitatii Pielesti, judetul Dolj a fost obtinut prin Contractul de constituire a dreptului de catre SC ETS ARMATUREN SRL, cu sediul 
social in comuna Podari, satul Livezile, judetul Dolj reprezentata prin persoana fizica, asociat unic Vasile Carmen, domicilioul in municipiul Craiova, str.Ion Tuculescu, nr.1
bloc, V6, scara 1, etaj 3, apartament 15 de la SC ECO THERM SERVICES SRL cu sediul social in municipiul Craiova, judetul Dolj, asociatii sunt Vasile Marin cu cota de 
participare de 90 %, Vasiel Carmen cu cota de participare 10%, SC ECO THERM SERVICES SRL are Cod CAEN 4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de 
aer condiţionat.2.Din verificarea cofinantarii prin extrasului de cont bancar din 27.09.2012 emis de Banca comerciala Transilvania se constata ca solicitantul avea in sold 
suma 170 lei, suma necesara cofinantarii in valoare de 165.000 lei este virata de SC ECO THERM SRL ca si contravaloare factura proforma nr.001din 26.09.2013 emisa 
SC ETS ARMATUREN SRL in conditiile in care socitetatea mentionata nu desfasoara nici o activitate. 3.Arhitectura constructie, dimensionarea, compartimentarea spatiilor 
si materiale folosite la constructie sunt specifice unei cladiri de locuit nu unei hale de productie.In concluzie coroborand cele 3 elemente: terenul amplasat intr-un teren 
intravilan (zona de locuinte) in comuna Pielesti, judetul Dolj), obtinut de la SC ECO THERM SRL, societate in care aste asociat si Vasile Carmen asociat unic la SC ETS 
ARMATUREN SRL; cofinantarea proiectului prin virarea sumei necesare de catre SC ECO THERM SRL; Arhitectura constructiei, dimensionarea, compartimentarea 
spatiilor si materiale folosite la constructie specifice unei cladiri de locuit nu unei hale de productie, cu domiciliul asociatiilor si administratorilor celor doua societati comun la 
aceeasi adresa in municipiu Craiova rezulta ca solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj care contravine obiectivelor masu
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 “DEZVOLTAREA ACTIVITATII 
SC SKYFLEX SRL PRIN 

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 
SI AUTOLABORATOR 

HIDRAULIC”

SC SKYFLEX SRL DOLJ Comuna/Oras MALU 
MARE Sat PREAJBA - - - - - - - - - - 142.718 0 121.310 0 21.408 109.153.701

Pct.1.1.S-a bifat NU deoarece FLORESCU MIRCEA administrator la SC SKYFLEX SRL , este asociat unic la SC HIDROFLEX SRL cu activitate principala conform 
codului CAEN 2219-,,Fabricarea altor produse din cauciuc,,acelasi cod CAEN -2219 activitate ce urmeaza a se desfasura prin prezentul proiect.Constatandu-se ca 
documentul 11.3 , nu a fost corect completat , bifandu-se intreprindere autonoma,cele doua societati unde solicitantul este unic actionar si respectiv administrator isi 
desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe acceasi piata ori pe piete adiacente ,fiind considerate intreprinderi legate , criteriul nu este indeplinit. .Pct.1.3 S-a bifat NU 
deoarece solicitantul nu s-a regasit in baza de date SAPARD/FEADR privind alte finantari nerambursabile. Pct.1.4 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de 
alt program de finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare proiecte in cadrul aceleiasi masuri;conform print-screen-ului din 
RECOM , solicitantul este asociat unic in firma SC HIDROFLEX SRL , cu activitate principala conform codului CAEN 2219-,,Fabricarea altor produse din cauciuc,, EG2-
Avand in vedere criteriile de eligibilitate neindeplinite , nu mai este cazul de evaluare a viabilitatii proiectului la EG 2. EG2-Avand in vedere criteriile de eligibilitate 
neindeplinite , nu mai este cazul de evaluare a viabilitatii proiectului la EG 2. In urma analizei doc.16, a RECOM -ului, a bazei de date cu proiectele contractate 
FEADR/SAPARD se constata urmatoarele:-Solicitantul SC SKYFLEX SRL cu administrator FLORESCU MIRCEA,doreste sa implementeze proiectul in comuna Malu 
Mare,sat Preajba, judetul Dolj.-FLORESCU MIRCEA administrator la SC SKYFLEX SRL , este asociat unic la SC HIDROFLEX SRL cu activitate principala conform 
codului CAEN 2219-,,Fabricarea altor produse din cauciuc,,acelasi cod CAEN -2219 activitate ce urmeaza a se desfasura prin prezentul proiect.Constatandu-se ca 
documentul 11.3 , nu a fost corect completat , bifandu-se intreprindere autonoma,cele doua societati unde solicitantul este asociat unic si respectiv administrator isi 
desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe acceasi piata ori pe piete adiacente ,fiind considerate intreprinderi legate . In urma analizei doc.16, a RECOM -ului, a 
bazei de date cu proiectele contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele:-Solicitantul SC SKYFLEX SRL cu administrator FLORESCU MIRCEA,doreste sa 
implementeze proiectul in comuna Malu Mare,sat Preajba, judetul Dolj.-FLORESCU MIRCEA administrator la SC SKYFLEX SRL , este asociat unic la SC HIDROFLEX 
SRL cu activitate principala conform codului CAEN 2219-,,Fabricarea altor produse din cauciuc,,acelasi cod CAEN -2219 activitate ce urmeaza a se desfasura prin 
prezentul proiect.Constatandu-se ca documentul 11.3 , nu a fost corect completat , bifandu-se intreprindere autonoma,cele doua societati unde solicitantul este asociat unic 
si respectiv administrator isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe acceasi piata ori pe piete adiacente ,fiind considerate intreprinderi legate .
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725 312 M 01 12 4 17 00154 2012 9 28 INFIINTARE CABINET 
STOMATOLOGIC

S.C. CEZA DENT 
S.R.L. DOLJ

Comuna/Oras 
CARCEA Sat 

CARCEA
- - - - - - - - - - 76.700 0 53.690 0 23.010 109.207.391

Rezonabilitatea preturilor a fost verificata in intregime prin baza de date a APDRP si ofertele de preturi prezentate. Extrasele din baza de date a APDRP nu au fost atasate 
insa pretul serviciilor se regăseste în Baza de date. Solicitantul a prezentat contractul de comodat din data de 24.09.2012 prin care CMI PETCULESCU GABRIELA in 
calitate de proprietar- comodant acorda sub forma de imprumut cu titlul gratuit un unit dentar ZC 9200A cu accesorii catre SC CEZA DENT SRL al carui asociat unic este 
doamna PETCULESCU GABRIELA. Acest contract de comodat prin care SC CEZA DENT SRL in calitate de solicitant asigura respectarea conditiei de eligibilitate potrivit 
careia cabinetul stomatrologic este organizat şi funcţionează respectand condiţiile de autorizare ca şi cabinet medical individual nu este autentificat la notariat conform 
procedurii.La momentul depunerii cererii de finantare asociatul unic, respectiv doamna PETCULESCU GABRIELA desfasura activitate stomatologia in Craiova in cadrul 
CMI PETCULESCU GABRIELA.Prin intrmediul doamnei PETCULESCU GABRIELA solicitantul este intreprindere legata cu CMI PETCULESCU GABRIELA care isi 
desfasoara activitatea pe piata adiacenta. Cu ocazia vizitei in teren s-a constata ca locatia in care se doreste a fi amplasat echipamentul CAD-CAM, care functioneaza in 
interdependenta cu unitatea dentara, este improprie pentru desfasurarea activitatilor ce se desfasoara in cabinetele stomatologice. In momentul vizitei in teren s-a constata 
ca in incaperea de la demisolul imobilului P-M de la adresa comuna Carcea, str. Doljului, nr.11, jud. Dolj(spatiul indicat de doamna PETCULESCU GABRIELA) nu se afla 
unitatea dentara. Solicitantul a prezentat contractul de comodat din data de 24.09.2012 prin care CMI PETCULESCU GABRIELA in calitate de proprietar- comodant acord
sub forma de imprumut cu titlul gratuit un unit dentar ZC 9200A cu accesorii catre SC CEZA DENT SRL al carui asociat unic este doamna PETCULESCU GABRIELA. 
Acest contract de comodat prin care SC CEZA DENT SRL in calitate de solicitant asigura respectarea conditiei de eligibilitate potrivit careia cabinetul stomatrologic este 
organizat şi funcţionează respectand condiţiile de autorizare ca şi cabinet medical individual nu este autentificat la notariat conform procedurii.La momentul depunerii cererii 
de finantare asociatul unic, respectiv doamna PETCULESCU GABRIELA desfasura activitate stomatologia in Craiova in cadrul CMI PETCULESCU GABRIELA.Prin 
intrmediul doamnei PETCULESCU GABRIELA solicitantul este intreprindere legata cu CMI PETCULESCU GABRIELA care isi desfasoara activitatea pe piata adiacenta. 
Cu ocazia vizitei in teren s-a constata ca locatia in care se doreste a fi amplasat echipamentul CAD-CAM, care functioneaza in interdependenta cu unitatea dentara, este 
improprie pentru desfasurarea activitatilor ce se desfasoara in cabinetele stomatologice. In momentul vizitei in teren s-a constata ca in incaperea de la demisolul imobilulu
M de la adresa comuna Carcea, str. Doljului, nr.11, jud. Dolj(spatiul indicat de doamna PETCULESCU GABRIELA) nu se afla unitatea dentara.

726 312 M 01 12 4 17 00140 2012 9 28
ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 
PENTRU PRESTARI SERVICII 

IN MEDIUL RURAL
SECU MARIANA DOLJ

Comuna/Oras 
GHINDENI Sat 

GHINDENI
- - - - - - - - - - 34.619 0 24.233 0 10.386 109.231.624

EG1, EG6- pentru desfasurarea activitatilor fotografice solicitantul a incheiat un contract de comodat pe o perioada de 11 ani pe camera nr. 1 in suprafata de 13,36 mp care 
face parte dintr-o casa cu 2 camere si un hol in comuna Ghindeni (fost comuna Malu Mare, T48, parcela 2164 si 2165, jud. Dolj.Analizand extrasul de carte funciara se 
constata ca acest imobil are inscrisuri in cartea funciara fiind ipotecat in favoarea SC CARION ROMANIA SA. In urma analizei doc.16, a RECOM -ului, a Bazelor de date c
proiectele contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele: - Solicitantul SECU MARIANA doreste sa implementeze proiectul in comuna Ghindeni, judetul Dolj, 
comuna in care se mai doreste sa se implementeze si proiectul cu codul CAEN- 7729- Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri personale si gospodaresti n.c.a avand ca 
solicitant pe SECU CRISTINA ALINA (solicitant care are proiect in evaluare , in cadrul aceleasi masuri si in aceeasi sesiune) Activitatea pe care doreste sa o desfasoare 
SECU MARIANA este ”activitatea fotografica ” conform codului CAEN 7420 ; cele doua coduri CAEN, respectiv 7729 si 7420 fiind complementare. Solicitantul SECU 
MARIANA doreste sa achizitioneze aparatura foto si video cu care va presta servici la diverse evenimente : nunti, botezuri, clipuri prezentare, etc. iar solicitantul SECU 
CRISTINA ALINA doreste sa achizitioneze sistem de lumini si sistem de sunet pe care le va inchiria la nunti, botezuri, concerte, etc. Intre cele doua solicitante exista 
legaturi in sensul :- SECU MARIANA are acelasi domiciliu (sediu social) cu SECU CRISTINA ALINA (Craiova, str. Decebal, nr.60A, bl.36, sc.1, etj.2, ap.3) ;- are contractul 
de comodat incheiat pentru desfasurarea activitatii la aceeasi adresa cu SECU CRISTINA ALINA (comuna Ghindeni –fost comuna Malu Mare, tarlaua 48, parcelele 2164 si 
2165) ;- camerele luate in comodat sunt de la aceeai persoana –SECU GEORGE care locuieste la aceeasi adresa (Craiova, str. Decebal, nr.60A, bl.36, sc.1, etj.2, ap.3) cu 
acestea;- folosesc in comun utilitatile ;- proiectele au acelasi titlu. Solicitantul SECU MARIANA nu mai este actionar/asociat in alta societate care este beneficiara sau 
solicitanta in cadrul acestei masuri sau alta masura FEADR. Unitatea nu functioneaza independent.

727 312 M 01 12 4 17 00155 2012 9 28 ACTIVITATI DE ORGANIZARE 
TARGURI SI EXPOZITII

OLTEANU 
LAVINIA IONELA DOLJ

Comuna/Oras 
COTOFENII DIN 

FATA Sat BEHARCA
- - - - - - - - - - 181.880 0 127.316 0 54.564 109.358.940

E.G 6-Din verificarile Memoriului Justificativ,Contract Comodat si conform codului CAEN solicitantul nu demonstreaza ca detine spatiu de depozitare pentru achizitiile din 
proiect.E.G 7- Solicitantul a prezentat extras de cont din care nu rezulta suma necesara pentru partea de cofinantare.Conform Ghidului Solicitantului nu s-a prezentat 
certificat de depozit.E.G 2 -Solicitantul completeaza venituri si cheltuieli in anul II de implementare in conditiile in care investitia se incheie in luna 9 anul II. Solicitantul 
prezinta venituri si cheltuieli in anul II de implementare iar investitia se incheie in luna 9 anul II Valorile din Devizul General si Devizul Obiect din Memoriul Justificativ sunt 
diferite fata de Bugetul Indicativ din Cererea de Finantare.Nu sunt corecte valorile din deviz obiect Memoriul Justificativ cu deviz obiect Cerere Finantare si nu sunt corect 
incadrate in cadrul cap.4. Nu s-au prezentat oferte pentru bunuri si servicii. EG2-Solicitantul completeaza venituri si cheltuieli in anul II de implementare in conditiile in care 
investitia se incheie in luna 9 anul II. E.G 6-Din verificarile Memoriului Justificativ,Contract Comodat si conform codului CAEN solicitantul nu demonstreaza ca detine spatiu 
de depozitare pentru achizitiile din proiect.E.G 7- Solicitantul a prezentat extras de cont din care nu rezulta suma necesara pentru partea de cofinantare.Conform Ghidului 
Solicitantului nu s-a prezentat certificat de depozit.

728 312 M 01 12 4 17 00159 2012 9 28

ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
PENTRU PREGATIREA 

TERENULUI IN COMUNA 
CARCEA, JUDETUL DOLJ

SC ARENA EXIM 
COMPLEX SRL DOLJ

Comuna/Oras 
CARCEA Sat 

CARCEA
- - - - - - - - - - 273.000 0 191.100 0 81.900 109.550.040

La EG6 s-a bifat NU deoarece solicitantul a prezentat contractul de inchiriere nr.1938/12.09.2012 prin care suprafata totala de 9.823mp detinute de SC ANTREPRIZA DE 
CONSTRUCTII MONTAJ ALPHA GRUP SRL a fost inchiriata in totalitate, iar la vizita pe teren s-a constatat ca pe acest amplasament exista o statie betoane mobila si o 
cladire neterminata utilizata de catre utilizata de catre proprietar fapt confirmat prin raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare. Deasemenea in urma interogari bazei 
de date RECOM s-a constatat ca SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII MONTAJ ALPHA GRUP SRL are sediul secundar in comuna CARCEA, Judetul DOLJ, autorizat 
pentru desfasurarea activitatii cu CAEN 2363,2364,2399,4673, iar printre activitatiile autorizate a fii desfasurate in afara sediului social si sediilor secundare figureaza si 
CAEN-ul 4312, acestea fiind codul CAEN al activitatii propuse a fii finatate prin proiect. In urma raspunsului de la informatiile suplimentare s-a constatat ca solicitantul nu a 
raspuns la acestea, acordul bancii privind inchirirea imobilului ipotecat in favoarea BRD GSG SA Agentia Caracal nu a fost prezentata in original, proiectiile financiare nu au 
fost refacute conform solicitari si amplasamentul propus pentru realizarea investitiei este folosit si de catre o alta persoana juridica. Solicitantul a prezentat contractul de 
inchiriere nr.1938/12.09.2012 prin care suprafata totala de 9.823mp detinute de SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII MONTAJ ALPHA GRUP SRL a fost inchiriata in 
totalitate, iar la vizita pe teren s-a constatat ca pe acest amplasament exista o statie betoane mobila si o cladire neterminata utilizata de catre utilizata de catre proprietar f
confirmat prin raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare.Deasemenea in urma interogari bazei de date RECOM s-a constatat ca SC ANTREPRIZA DE 
CONSTRUCTII MONTAJ ALPHA GRUP SRL are sediul secundar in comuna CARCEA, Judetul DOLJ, autorizat pentru desfasurarea activitatii cu CAEN 
2363,2364,2399,4673, iar printre activitatiile autorizate a fii desfasurate in afara sediului social si sediilor secundare figureaza si CAEN-ul 4312,acestea fiind codul CAEN al 
activitatii propuse a fii finatate prin proiect.Achizitionarea a celor 2 utilaje:buldoexcavator si excavator pe senile utilizate pentru lucrari se completeaza ca si activitate cu 
fabricarea betonului si mortarului, activitati desfasurate de SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII MONTAJ ALPHA GRUP SRL pe terenulcare care a fost inchiriat de SC 
ARENA EXIM COMPLE SRL.Intre asociatii unici ale celor 2 societatii exista grade de rudenie acestia avand acelasi domiciliu. SC ARENA EXIM COMPLE SRL infintata in 
03.04.2012 a avut sediul social in Municipiul Caracal,aleea Stejarilor, nr.8, camera nr. 2, bl. 11,sc.1, ap.2,Judetul Olt acesta fiind ulterior schimbat in alt judet si anume sat. 
Carcea,comuna Carcea,str. M Viteazu,nr.35 A pentru a devenii beneficiar eligibil in cadrul masurii 312.

729 312 M 01 12 4 17 00163 2012 9 28 ACHIZITIE MACARA SC BLUEBRICK 
SRL DOLJ

Comuna/Oras 
PIELESTI Sat 

PIELESTI
- - - - - - - - - - 280.000 0 196.000 0 84.000 109.746.040

Pct.1.4 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de alt program de finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare 
proiecte in cadrul aceleiasi masuri;conform print-screen-ului din RECOM , solicitantul nu mai este actionar/asociat la alta societate. La criteriul de eligibilitate EG1 si EG6 s-
a bifat NU din urmatoarele considerente:SC BLUEBRICK SRL a incheiat contractul de comodat nr. 1330/11.09.2012 cu d-ul IANCU CONSTANTIN CRISTIAN si d-na 
IANCU VERGICA pe o perioada de 11 ani in T47,P67 astfel: - Lotul 1/4 din proprietate compus din teren intravilan in suprafata exclusive de 366 mp din acte si 365 mp din 
masuratori; - Suprafata indiviza de 4 mp din Lotul 1/9 cu suprafata totala de 113 mp; - Suprafata indiviza de 33 mp din Lotul 1 cu suprafata totala de 938 mp; - Suprafata 
indiviza de 32 mp din suprafata totala de 902 mp, teren in proprietate indiviza ce face parte din suprafata totala de 3.102 mp, reprezentand Corpul 17 –parcela 17A –drum 
de acces.In urma vizitei pe teren s-a constatat ca in aceiasi tarla si parcela, respectiv T47, P67 , avand lot invecinat, respectiv lotul 1/3 doreste sa implementeze si DICU 
LUCIAN solicitant al M 312 in cadrul aceleiasi sesiuni 01/12, cu acelasi domeniu de activitate (cod CAEN 4399) si cu acelasi tip de investitie – macara. Intre cele doua 
suprafete de teren nu exista niciun fel de delimitare, fiecare lot avand aceiasi cale de acces –Corpul 17 –parcela 17A . Aceiasi cale de acces respectiv corpul 17-parcela 1
o au si BIZOI PATRICIA si SACEANU MIHAI ambii solicitanti ai M312 in cadrul aceleiasi sesiuni 01/12 ce desfasoara activitatea conform codul CAEN 8230.Avand in 
vedere criteriile de eligibilitate neindeplinite , nu mai este cazul de evaluare a viabilitatii proiectului la EG 2. La criteriul EG 6 s-a bifat NU din motivele aratate la criteriul 
EG1. In urma analizei doc.16, a RECOM -ului, a bazelor de date cu proiectele contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele:- SC BLUEBRICK SRL are investitie 
identica (achizitionare macara) cu DICU LUCIAN-solicitant in cadrul aceleiasi masuri, sesiunea 01/2012;- acelaşi titlu al proiectului “Achizitie macara” a fost identificat si la 
solicitantul DICU LUCIAN -solicitant in cadrul aceleiasi masuri; - terenul in care se doreste implementarea investitiei este lot vecin cu DICU LUCIAN iar drumul de acces 
este comun cu acesta si cu mai multi solicitanti ai aceleiasi masuri M312-sesiunea 01/2012 (SACEANU MIHAI, BIZOI PATRICIA);- Memoriului justificativ este identic cu 
Memoriul justificativ al solicitantului DICU LUCIAN, valoarea investitiei este identica cu cea a lui DICU LUCIAN , proiectele sunt amplasate in aceeasi locatie, loturi diferite;- 
sursa de cofinantare conform extrasului de cont atasat la prezenta Cerere de finantare este aceiasi cu cea a solicitantului DICU LUCIAN si anume IANCU CONSTANTIN 
CRISTIAN si SC ADA&amp;ROBY CONSULTING SRL.

730 312 M 01 12 4 17 00150 2012 9 28

DEZVOLTAREA ACTIVITATII 
SC ARHITECT LEMN HAUS 

SRL PRIN ACHIZITIA DE 
ECHIPAMENTE

SC ARHITECT 
LEMN HAUS SRL DOLJ

Comuna/Oras 
MISCHII Sat 

MOTOCI
- - - - - - - - - - 187.986 0 159.788 0 28.198 109.905.828

Investitia ce urmeaza a fi realizata este amplasata in localitatea Mischii, sat Motoci, Judetul Dolj. Locatia unde va fi amplasata investitia este formata din urmatoarele:- 
Partea de mijloc a unei constructii ce avea ca destinatie adapost pentru animale in suprafatade 185,5 mp.- Constructia respectiva face obiectul a trei contracte de comodat, 
toti cei trei beneficiari avind depuse Cereri de finantare in aceasta sesiune pe masura 312.- In compartimentul solicitantului sunt depozitate foarte multe materiale diverse.- 
Compartimentul nu este amenajeat pentru instalarea masinilor pentru fabricarea parchetului din lemn. Boxele de compartimentare a animalelor nu sunt inca demolate.- 
Comparimentul comunica cu cel de-al treilea compartiment, nefiind ziid despartitor intre cele doua compartimente.- Compartimentul nu este bransat la sursa de energie 
electrica iar solicitantul nu detine acordul furnizorului in vederea alimentarii cu energie electrica.- Solicitantul nu detine spatii pentru depozitarea materiei brute si nici spatii 
pentru depozitarea produselor finite. Conditiile existente la fata locului nu permit realizarea investitiei.
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731 312 M 01 12 4 17 00166 2012 9 28

“INFINTARE LINIE DE 
PRODUCTIE CONFECTII 

METALICE SI PARTI 
COMPONENTE ALE 

STRUCTURILOR METALICE IN 
SAT CARCEA, COMUNA 

CARCEA, JUDETUL DOLJ”

SC CSID 
CONSTRUCT 

SRL
DOLJ

Comuna/Oras 
CARCEA Sat 

CARCEA
- - - - - - - - - - 180.000 0 150.000 0 30.000 110.055.828

La punctul 1.1 s-a bifat Nu deoarece actionarul unic al solicitantului care declara ca angajaza 6 persoane pentru prezentul proiect, este actionar majoritar cu 95.24% 
procente din actiuni la societatea Neotop SRL care este in functiune si are 10 angajati in anul 2011 ( pe anul 2012 nedepunandu-se situatiile financiare) conform extrasului 
ONRC , prin programul RECOM . Constatandu-se ca documentul 11.3 , nu a fost corect completat , bifandu-se intreprindere autonoma, criteriul nu este indeplinit La EG 1
a bifat Nu , deoarece prin contractul de comodat s-a comodatat doar 100 mp de teren , asa cum se specifica in extrasul de carte funciare si nu un compartiment de hala , 
asa cum este specificat in cererea de finantare Avand in vedere criteriile de eligibilitate neindeplinite , nu mai este cazul de evaluare a viabilitatii proiectului la EG 2La 
criteriul EG 6 s-a bifat Nu din motivele aratate la criteriul EG1 , in plus constatandu-se in teren ca suprafata comodatata nu este clar delimitata in teren. Avand in vedere 
criteriile de eligibilitate neindeplinite , nu mai este cazul de evaluare a viabilitatii proiectului la EG 2 Valoarea bunurilor se incadreaza in ofertele prezentate dar pentru 
serviciile de consultanta nu se prezinta detaliere pentru a fi posibila comparerea cu baza de date La punctul 5.1, s-a bifat nu , deoarece procentul contributiei publice este 
inscris in valoare de 83,33% Solicitantul inchiriaza conform contractului de comodat si extrasului de carte funciara doar 100 mp de teren, dar in cererea de finantare se 
declara ca hala in care se va desfasura activitatea este existenta . In teren se constata ca pe terenul mentionat in extrasul de carte funciara este construita o hala de catre 
SC Primaserv SRL, prin fondul European POS CCE , conform panoului fotografiat , care este impartita in mai multe compartimente , nefiind prezentata o schita cu 
delimitarea lor. In unul din acestea , reprezentantul solicitantului a indicat localizarea proiectului , constatandu-se ca nu exista acces separat , iar utilitatile sunt comune 
intregii hale . Se mentioneaza deasemenea ca aceasta situatie este existenta si in cazul altui solicitant SC Novo Criscons SRL , care are cerere de finantare pentru investitii 
in cadrul aceleasi masuri la aceasi adresa , inchiriind un alt compartiment al aceleiasi hale. Vizitele in teren s-au efectuat in aceeasi zi , constatandu-se ca , panoul 
mentionat mai sus a fost demontat la vizita efectuata pentru solicitantul SC Csid Construct SRL La punctul 1.1 s-a bifat Nu deoarece actionarul unic al solicitantului care 
declara ca angajaza 6 persoane pentru prezentul proiect, este actionar majoritar cu 95.24% procente din actiuni la societatea Neotop SRL care este in functiune si are 10 
angajati in anul 2011 ( pe anul 2012 nedepunandu-se situatiile financiare) conform extrasului ONRC , prin programul RECOM . Constatandu-se ca documentul 11.3 , nu a 
fost corect completat , bifandu-se intreprindere autonoma, criteriul nu este indeplinit La EG 1 s-a bifat Nu , deoarece prin contractul de comodat s-a comodatat doar 100 mp 
de teren , asa cum se specifica in extrasul de carte funciare si nu un compartiment de hala , asa cum este specificat in cererea de finantare Avand in vedere criteriile de 
eligibilitate neindeplinite , nu mai este cazul de evaluare a viabilitatii proiectului la EG 2 La criteriul EG 6 s-a bifat Nu din motivele aratate la criteriul EG1 , in plus 
constatandu-se in teren ca suprafata comodatata nu este clar delimitata in teren. Solicitantul inchiriaza conform contractului de comodat si extrasului de carte funciara doar 
100 mp de teren, dar in cererea de finantare se declara ca hala in care se va desfasura activitatea este existenta . In teren se constata ca pe terenul mentionat in extrasul de 
carte funciara este construita o hala de catre SC Primaserv SRL, prin fondul European POS CCE , conform panoului fotografiat , care este impartita in mai multe 
compartimente , nefiind prezentata o schita cu delimitarea lor. In unul din acestea , reprezentantul solicitantului a indicat localizarea proiectului , constatandu-se ca nu exis
acces separat , iar utilitatile sunt comune intregii hale . Se mentioneaza deasemenea ca aceasta situatie este existenta si in cazul altui solicitant SC Novo Criscons SRL , 
care are cerere de finantare pentru investitii in cadrul aceleasi masuri la aceasi adresa , inchiriind un alt compartiment al aceleiasi hale. Vizitele in teren s-au efectuat in 
aceeasi zi , constatandu-se ca , panoul mentionat mai sus a fost demontat la vizita efectuata pentru solicitantul SC Csid Construct SRL

732 312 M 01 12 4 17 00161 2012 9 28 ACHIZITIA DE UTILAJE 
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STANCU MIHAI-
BOGDAN DOLJ

Comuna/Oras 
MOTATEI Sat 

MOTATEI
- - - - - - - - - - 249.315 0 174.520 0 74.795 110.230.348

S-a bifat nu deoarece beneficiarul nu poate sa demonstreze viabilitatea in proiect fiind previzionate activitati /lucrari care se executa cu utilaje pe care solicitantul nu le are in 
dotare sau previzionate prin proiect :*nivelari /scarificari .Lucrari -nivelari/scarificari : beneficiarul prezinta in Memoriul Justificativ pagina 30, fluxul tehnologic si procedeul 
"imprastierea (asternerea )in straturi uniforme a pamantului ,udarea fiecarui strat in parte sau uscarea lui atunci cand este cazul,compactarea pamantului strat cu strat .In 
cazul imprastierii in spatii largi pamantul se aduce pe sectorul de lucru cu mijloace de transport se descarca in depozite provizorii -(gramezi) de unde se preia cu buldozere 
sau autogredere , care il imprastie in straturi uniforme."-Compactarea pamantului se face cu utilaje vibratoare .*Excavatii "Incarcarea deseurilor rezultate in urma excavarilor 
cu ajutorul incarcatorului in bena care vine in dotarea autosasiurilor achizitionate prin proiect "* Realizarea de drenuri pentru fond funciar agricol si forestier "Pentru acest g
de lucrari se foloseste utilajul autogreder si incarcator excavator "*Eliminarea pietrelor "pentru aceast tip de lucrari se foloseste utilajul autogreder si incarcator excavator 
"Analizand cele de mai sus mentionate , s-a bifat NU deoarece activitatea cu codul caen 4312 nu se poate desfasura independent cu utilajele prevazute a fi achizitionate 
prin proiect. S-a bifat nu deoarece beneficiarul nu poate sa demonstreze viabilitatea in proiect fiind previzionate activitati /lucrari care se executa cu utilaje pe care solicitan
nu le are in dotare sau previzionate prin proiect :*nivelari /scarificari .Lucrari -nivelari/scarificari : beneficiarul prezinta in Memoriul Justificativ pagina 30, fluxul tehnologic si 
procedeul "imprastierea (asternerea )in straturi uniforme a pamantului ,udarea fiecarui strat in parte sau uscarea lui atunci cand este cazul,compactarea pamantului strat cu 
strat .In cazul imprastierii in spatii largi pamantul se aduce pe sectorul de lucru cu mijloace de transport se descarca in depozite provizorii -(gramezi) de unde se preia cu 
buldozere sau autogredere , care il imprastie in straturi uniforme."-Compactarea pamantului se face cu utilaje vibratoare .*Excavatii "Incarcarea deseurilor rezultate in urma 
excavarilor cu ajutorul incarcatorului in bena care vine in dotarea autosasiurilor achizitionate prin proiect "* Realizarea de drenuri pentru fond funciar agricol si forestier 
"Pentru acest gen de lucrari se foloseste utilajul autogreder si incarcator excavator "*Eliminarea pietrelor "pentru aceast tip de lucrari se foloseste utilajul autogreder si 
incarcator excavator "Analizand cele de mai sus mentionate , s-a bifat NU deoarece activitatea cu codul caen 4312 nu se poate desfasura independent cu utilajele prevazute 
a fi achizitionate prin proiect. S-a bifat nu deoarece beneficiarul nu poate sa demonstreze viabilitatea in proiect fiind previzionate activitati /lucrari care se executa cu utilaje 
pe care solicitantul nu le are in dotare sau previzionate prin proiect :*nivelari /scarificari .Lucrari -nivelari/scarificari : beneficiarul prezinta in Memoriul Justificativ pagina 30, 
fluxul tehnologic si procedeul "imprastierea (asternerea )in straturi uniforme a pamantului ,udarea fiecarui strat in parte sau uscarea lui atunci cand este cazul,compactarea 
pamantului strat cu strat .In cazul imprastierii in spatii largi pamantul se aduce pe sectorul de lucru cu mijloace de transport se descarca in depozite provizorii -(gramezi) de 
unde se preia cu buldozere sau autogredere , care il imprastie in straturi uniforme."-Compactarea pamantului se face cu utilaje vibratoare .*Excavatii "Incarcarea deseurilor 
rezultate in urma excavarilor cu ajutorul incarcatorului in bena care vine in dotarea autosasiurilor achizitionate prin proiect "* Realizarea de drenuri pentru fond funciar agricol 
si forestier "Pentru acest gen de lucrari se foloseste utilajul autogreder si incarcator excavator "*Eliminarea pietrelor "pentru aceast tip de lucrari se foloseste utilajul 
autogreder si incarcator excavator "Analizand cele de mai sus mentionate , s-a bifat NU deoarece activitatea cu codul caen 4312 nu se poate desfasura independent cu 
utilajele prevazute a fi achizitionate prin proiect. S-a bifat nu deoarece beneficiarul nu poate sa demonstreze viabilitatea in proiect fiind previzionate activitati /lucrari care se 
executa cu utilaje pe care solicitantul nu le are in dotare sau previzionate prin proiect :*nivelari /scarificari .Lucrari -nivelari/scarificari : beneficiarul prezinta in Memoriul 
Justificativ pagina 30, fluxul tehnologic si procedeul "imprastierea (asternerea )in straturi uniforme a pamantului ,udarea fiecarui strat in parte sau uscarea lui atunci cand 
este cazul,compactarea pamantului strat cu strat .In cazul imprastierii in spatii largi pamantul se aduce pe sectorul de lucru cu mijloace de transport se descarca in depozite 
provizorii -(gramezi) de unde se preia cu buldozere sau autogredere , care il imprastie in straturi uniforme."-Compactarea pamantului se face cu utilaje vibratoare .*Excavatii 
"Incarcarea deseurilor rezultate in urma excavarilor cu ajutorul incarcatorului in bena care vine in dotarea autosasiurilor achizitionate prin proiect "* Realizarea de drenuri 
pentru fond funciar agricol si forestier "Pentru acest gen de lucrari se foloseste utilajul autogreder si incarcator excavator "*Eliminarea pietrelor "pentru aceast tip de lucrar
foloseste utilajul autogreder si incarcator excavator "Analizand cele de mai sus mentionate , s-a bifat NU deoarece activitatea cu codul caen 4312 nu se poate desfasura 
independent cu utilajele prevazute a fi achizitionate prin proiect. S-a bifat NU deoarece utliajele "generator si ciocan demolator " nu sunt eligibile ,activitatile de demolare 
nefiind specifice codului Caen 4312 . S-a bifat NU deoarece utliajele "generator si ciocan demolator " nu sunt eligibile ,activitatile de demolare nefiind specifice codului Caen 
4312 . Beneficiarul nu a prezentat oferte pentru utilajele "generator si ciocan demolator " acesta din urma nefiind prezent in baza de date APDRP Beneficiarul nu a prezentat 
oferte pentru utilajele "generator si ciocan demolator " acesta din urma nefiind prezent in baza de date APDRP S-a bifat DA deoarece la verificarea in ONRC a beneficiarului 
dupa CNP ,a rezultat ca acesta este actionar in firmele GRUP PRODUCĂTORI AGROCEREAL SOLVENT SRL unde este actionar cu o Cota de participare la beneficii şi 
pierderi 10% 10% si prin firma SC Solvent Com Srl 49% cota de participare la beneficii şi pierderi ,in firma SC Solvent Com Srl fiind unic actionar , administrator fiind 
Stancu Mihaela Corina SC Solvent Com Srl a accesat si a fost contractat un proiect prin masura 121 -F12101091700172 Dovada de cofinantare in proiectul depus pr
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DEPOZITARE CU REGIM DE 
INĂLȚIME  S + P +1

SC BLUE 
STORAGE SRL DOLJ

Comuna/Oras 
PIELESTI Sat 

PIELESTI
- - - - - - - - - - 285.143 42.380 199.600 0 85.543 110.429.948

LA punctul 1.1 s-a bifat NU , deoarece din analiza bazei de date a ONRC prin programul RECOM , asociatul unic al societatii solicitante a fost identificat ca detinand actiuni 
majoritare - 66.66% in cadrul societatii SC Elvira Impex SRL, care este in functiune si a avut in anul 2011 un numar de 6 angajati si in anul 2012 , 2 angajati , in conditiile i
care prin cererea de finantare a carei solicitanta este SC Blue Storage SRL se propune crearea a 8 locuri de munca. Se considera ca activitatea celor doua societati au 
legatura cu aceeasi piata adiacenta. La punctul 1.6 s-a bifat din urmatoarele considerente : Codul CAEN inscris de catre solicitant in cererea de finantare, care sa regaseste 
si in certificatul constatator al societatii ca si CAEN principal este 5210. Conform CAEN Revizuit 2 , la explicitarea activitatilor specifice acestui cod este mentionat ca 
depozitarile marfurilor sunt activitati corespunzatoare acestuia cu exceptia activitatii de exploatare a spatiilor proprii de depozitare , aceasta activitate , care singura 
mentionata in capitolele 2.3-2.5 din SF si in cadrul proiectiilor financiare , la venituri , fiind corespunzatoare codului CAEN 6820, conform aceluiasi document al Institutului 
National de Statistica. Deoarece codul Caen 6820 nu se regaseste printre codurile eligibile masurii 312 , conform anexei 9 , activitatea propusa nu este deci nici ea eligibila. 
LA punctul 1.1 s-a bifat NU , deoarece din analiza bazei de date a ONRC prin programul RECOM , asociatul unic al societatii solicitante a fost identificat ca detinand actiuni 
majoritare - 66.66% in cadrul societatii SC Elvira Impex SRL, care este in functiune si a avut in anul 2011 un numar de 6 angajati si in anul 2012 , 2 angajati , in conditiile i
care prin cererea de finantare a carei solicitanta este SC Blue Storage SRL se propune crearea a 8 locuri de munca. Se considera ca activitatea celor doua societati au 
legatura cu aceeasi piata adiacenta. La punctul 1.6 s-a bifat NU din urmatoarele considerente : Codul CAEN inscris de catre solicitant in cererea de finantare, care sa 
regaseste si in certificatul constatator al societatii ca si CAEN principal este 5210. Conform CAEN Revizuit 2 , la explicitarea activitatilor specifice acestui cod este 
mentionat ca depozitarile marfurilor sunt activitati corespunzatoare acestuia cu exceptia activitatii de exploatare a spatiilor proprii de depozitare , aceasta activitate , care 
singura mentionata in capitolele 2.3-2.5 din SF si in cadrul proiectiilor financiare , la venituri , fiind corespunzatoare codului CAEN 6820, conform aceluiasi document al 
Institutului National de Statistica. Deoarece codul Caen 6820 nu se regaseste printre codurile eligibile masurii 312 , conform anexei 9 , activitatea propusa nu este deci nici 
ea eligibila. La EG1 s-a bifat NU , deoarece continutul capitolelor 2.2;2.3;2.4;2.5;3.4;3.5;3.6;3.8 din SF au continut identic cu al capitolelor corespunzatoare ale SF-ului 
cererii de finantare F 312C011241700049 , avand acelasi elaborator si propunand finantarea aceleiasi activitati in aceeasi localitate ca si cea a prezentei cereri de finantare 
care se evalueaza. Ofertele prezentate sunt identice , practic , in afara de dispunerea in planuri a spatiilor constructiilor ( care sunt si acestea de aceleasi fel ) cele doua 
cereri de finantare nu au particularitati care sa le diferentieze.La EG2 s-a bifat NU, deoarece in cadrul capitolului 2.4 din SF nu se demonstreaza necesitatea si oportunitatea 
investitiei , in cadrul capitolului 2.5 nu se demonstreaza existenta unor potentiali clienti , activitatea proiectului fiind de depozitare contracost a aparaturii electrice, 
electrocasnice si electronice ( conform descrierii din capitolul A4 din cadrul cererii de finantare ) iar potentialii clienti fiind mentionati persoane fizice si juridice din spatiul 
rural, nu se prezinta nici un flux al activitatii , ne se justifica necesitatea dimensiunilor spatiilor propuse a fi construite prin proiect , iar prin mentiunile capitolelor 3.4;3.5 si 
3.6 ( nedetaliate ) , nu se demonstreaza asigurarea utilitatilor necesare desfasurarii activitatii , existand deasemenea neconcordante majore intre specificatiile capitolelor din 
SF ( unde se mentioneaza ca energia electrica se asigura prin montarea de panouri fotovoltaice ) si planul de amplasare a retelelor de utilitati, ( unde se inscrie ca sursa de 
energie elecrica , o retea exterioara de joasa tensiune la care se propune o racordare ). La EG1 s-a bifat NU , deoarece continutul capitolelor 2.2;2.3;2.4;2.5;3.4;3.5;3.6;3.8 
din SF au continut identic cu al capitolelor corespunzatoare ale SF-ului cererii de finantare F 312C011241700049 , avand acelasi elaborator si propunand finantarea 
aceleiasi activitati in aceeasi localitate ca si cea a prezentei cereri de finantare care se evalueaza. Ofertele prezentate sunt identice , practic , in afara de dispunerea in 
planuri a spatiilor constructiilor ( care sunt si acestea de aceleasi fel ) cele doua cereri de finantare nu au particularitati care sa le diferentieze.La EG2 s-a bifat NU, deoarece 
in cadrul capitolului 2.4 din SF nu se demonstreaza necesitatea si oportunitatea investitiei , in cadrul capitolului 2.5 nu se demonstreaza existenta unor potentiali clienti , 
activitatea proiectului fiind de depozitare contracost a aparaturii electrice, electrocasnice si electronice ( conform descrierii din capitolul A4 din cadrul cererii de finantare ) iar 
potentialii clienti fiind mentionati persoane fizice si juridice din spatiul rural, nu se prezinta nici un flux al activitatii , ne se justifica necesitatea dimensiunilor spatiilor propuse 
a fi construite prin proiect , iar prin mentiunile capitolelor 3.4;3.5 si 3.6 ( nedetaliate ) , nu se demonstreaza asigurarea utilitatilor necesare desfasurarii activitatii , existand 
deasemenea neconcordante majore intre specificatiile capitolelor din SF ( unde se mentioneaza ca energia electrica se asigura prin montarea de panouri fotovoltaice ) si 
planul de amplasare a retelelor de utilitati, ( unde se inscrie ca sursa de energie elecrica , o retea exterioara de joasa tensiune la care se propune o racordare ). Criteriul de 
eligibilitate nu este indeplinit, deoarece investitile propuse nu sunt eligibile, conform explicatiilor de mai sus Criteriul de eligibilitate nu este indeplinit, deoarece investitile 
propuse nu sunt eligibile, conform explicatiilor de mai sus La punctul 5.1 s-a bifat NU deoarece cheltuielile corespunzatoare PERE , inscrise in Planul financiar nu sunt 
corelate cu cele inscrise in devizele neexplicitate corespunzator, ale capitolului 5 , si cu cele inscrise in Bugetul indicativ . La punctul 5.1 s-a bifat NU deoarece cheltuielile 
corespunzatoare PERE inscrise in Planul financiar nu sunt corelate cu cele inscrise in devizele neexplicitate corespunzator ale capitolului 5 si cu cele inscrise in Buget
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IANCU ROXANA 
ELENA DOLJ Comuna/Oras 

MARSANI - - - - - - - - - - 254.078 0 177.855 0 76.223 110.607.803

Pct.1.4 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de alt program de finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare 
proiecte in cadrul aceleiasi masuri;conform print-screen-ului din RECOM si baza de date.Pct. 1.6 - am bifat NU deoarece activitatea care doreste a se finanta prin proiect nu 
este eligibila codului CAEN 4399. Solicitantul doreste sa achizitioneze o autobetoniera si o pompa de beton tractabila. In Memoriul justificativ la pag.33 la descrierea fluxului 
tehnologic solicitantul spune ca prin serviciile prestate va asigura atat producerea betonului cat si transportul acestuia in regie proprie. Producerea betonului este o activitate 
eligibila pe codul CAEN 2363, cod care nu se regaseste in lista codurilor CAEN eligibile masurii 312 iar solicitantul nu are in dotare utilaje de producere a betonului si nici 
solicitate in buget pentru a le cumpara pe cheltuiala neeligibila.Activitatea de transport a betonului cu autobetoniera este eligibila pe codul CAEN 4941- cod CAEN eligibil p
masura 312.Conform Ghidului Solicitantului al M312 este eligibila activitatea de transport rutier in care intensitatea ajutorului public nerambursabil nu trebuie sa depaseasca 
100.000 euro/proiect dar nu este eligibila achizitia mijloacelor de transport (pag.12 din Ghidul Solicitantului, pct.iii-c) EG2- Deoarece investitia nu este eligibila 
(achizitionarea autobetonierei si a pompei de beton tractabila) conform codului CAEN 4399, viabilitatea acesteia nu poate fi demonstrata fapt pentru care am bifat NU. EG2- 
Deoarece investitia nu este eligibila (achizitionarea autobetonierei si a pompei de beton tractabila) conform codului CAEN 4399, viabilitatea acesteia nu poate fi demonstrata 
fapt pentru care am bifat NU. Pct. 3.3 Am bifat NU deoarece solicitantul doreste sa achizitioneze o autobetoniera si o pompa de beton tractabila. In Memoriul justificativ la 
pag.33 la descrierea fluxului tehnologic solicitantul spune ca prin serviciile prestate va asigura atat producerea betonului cat si transportul acestuia in regie proprie. 
Producerea betonului este o activitate eligibila aferenta codului CAEN 2363, cod care nu se regaseste in lista codurilor CAEN eligibile masurii 312 iar solicitantul nu are in 
dotare utilaje de producere a betonului si nici solicitate in buget pentru a le cumpara pe cheltuiala neeligibila.Activitatea de transport a betonului cu autobetoniera este 
eligibila pe codul CAEN 4941- cod CAEN eligibil pe masura 312.Conform Ghidului Solicitantului al M312 este eligibila activitatea de transport rutier in care intensitatea 
ajutorului public nerambursabil nu trebuie sa depaseasca 100.000 euro/proiect dar nu este eligibila achizitia mijloacelor de transport (pag.12 din Ghidul Solicitantului, pct.iii-
c).Pct.3.6 -am bifat NU deoarece cele doua achizitii(autobetoniera si o pompa de beton tractabila)nefiind eligibile valoarea totala minima eligibila a proiectului nu va fi 5.000 
euro, conform prevederilor PNDR. Pct.3.7 -solicitantul a atasat o Declaratie pe propria raspundere in care precizeaza faptul ca va deveni platitor de TVA pana la semnarea 
contractului de finantare. Pct.4.2 –am bifat Da si am atasat extrasul din baza de date pentru servicii.Pct.4.4-am bifat Nu pentru ca nu a atasat 3 oferte pentru bunuri. Pct.5- 
deoarece investitia nu este eligibila s-a considerat ca nu mai este cazul completarii Planului financiar In urma analizei doc.16, a RECOM -ului, a bazele de date cu proiecte
contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele:- Solicitantul IANCU ROXANA ELENA doreste sa implementeze proiectul in comuna MARSANI, judetul Dolj avand 
domeniul de activitate cod CAEN 4399. In comuna se mai implementeaza inca un proiect cu cod CAEN 4312 “Alte lucrari speciale de constructii” solicitant fiind Cirjaliu 
Leontina Gabriela.Cei doi solicitanti au aceiasi adresa si anume str. Mihai Viteazu Nr.77,comuna Marsani,judetul Dolj.Pentru gararea utilajelor Iancu Roxana Elena a inche
un contract de comodat pe un teren extravilan in suprafata de 4500mp in tarlaua 220 parcela 15 cu d-na Cirjaliu Leontina Gabriela, solicitant de asemenea in cadrul 
aceleiasi masuri 312 si aceiasi sesiune. D-na Cirjaliu Leontina Gabriela a mandatat pe d-nul Iancu Constantin Cristian in vederea incheierii acestui contract de comodat 
.Solicitantul Cirjaliu Leontina Gabriela doreste sa implementeze proiectul in aceiasi tarla 220 dar parcele diferite,parcela 9.D-nul Iancu Constantin Cristian este asociat si 
administrator la firma de consultanta SC ADA&amp;ROBY CONSULTING SRL, firma care a intocmit si proiectul solictantului Cirjaliu Leontina Gabriela cu activitate pe cod 
CAEN 4312 lucrari de pregatire a terenului si proiectul solicitantului Iancu Roxana Elena cu activitate cod CAEN 4399-lucrari in constructii. Consideram ca exista 
complementaritate intre cele doua activitati.

735 312 M 01 12 4 17 00181 2012 9 28
,ACHIZIŢIA DE UTILAJE 
PENTRU PREGATIREA 

TERENULUI” 

BERCEANU 
CLAUDIA-MARIA DOLJ

Comuna/Oras 
PIELESTI Sat 

PIELESTI
- - - - - - - - - - 70.880 0 49.616 0 21.264 110.657.419

La pct.3.7 am pus nu este cazul pentru ca desi nu este platitor de TVA asa cum prezinta in declaratia F a trecut tva-ul pe cheltuiala neeligibila. In urma analizei doc.16, a 
RECOM -ului, a bazelor de date cu proiectele contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele:- Berceanu Claudia Maria are investitie identica (achizitionare 
autogreder) cu Niculescu Claudiu Gheorghe-solicitant in cadrul aceleiasi masuri, sesiunea 01/2012;-Berceanu Claudia Maria are investitie complementara(achizitionare 
buldoexcavator) cu Berceanu Pompiliu Cristian-solicitant in cadrul aceleiasi masuri,sesiunea 01/2012.- acelaşi titlu al proiectului “Achizitionarea unui utilaj pentru pregatirea 
terenului ” a fost identificat si la solicitantul Niculescu Claudiu Gheorghe si Berceanu Pompiliu Cristian-solicitanti in cadrul aceleiasi masuri; - terenul in care se doreste 
implementarea investitiei este lot vecin cu Berceanu Pompiliu Cristian iar drumul de acces este comun cu acesta in cadrul aceleiasi masuri M312-sesiunea 01/2012;- 
Memoriului justificativ este identic cu Memoriul justificativ al solicitantului Berceanu Pompiliu Cristian si Niculescu Claudiu Gheorghe, proiectele sunt amplasate in aceeasi 
locatie, loturi diferite;- Berceanu Claudia Maria si Berceanu Pompiliu Cristian au acelasi sediu social Craiova,str. Lamaitei,nr.8, bloc 688,sc.1,Ap.2._Toate cele trei proiecte 
Berceanu Claudia Maria; Berceanu Pompiliu Cristian;Niculescu Claudiu Gheorghe sunt facute de acelasi consultant si acceseaza acelasi cod CAEN 4312 in cadrul masuri 
312 din sesiunea 01/12.

736 312 C 01 12 4 17 00130 2012 9 28

“CONSTRUIRE CLINICA 
MEDICALA PARTER, 

IMPREJMUIRE PARTIALA SI 
PLATFORMA BETONATA”

S.C. SANITATIS 
VITA HELP SRL DOLJ

Comuna/Oras 
CELARU Sat 

CELARU
- - - - - - - - - - 212.433 4.110 148.703 0 63.730 110.806.122

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 unic al SC SANITATIS VITA HELP SRL, doamna TANASIE MARIA MARINA, mai este 
asociat in: - SC RACOVIDAR SRL, cod unic inregistrare 21959169 atribuit in data de 20.07.2007—in functiune cu o cota de participare de 95.23%; conform art.15 din 
Legea 359/2004-Activitati desfasurate in afara sediului social si a dediilor secundare (CAEN rev. 2), respectiv, 8690, 5821,5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311.- SC 
RACOVITA SRL —in functiune cu o cota de participare de 25.25%; conform art.15 din Legea 359/2004 desfasoara urmatoarele activitati –CAEN Rev. 2: 0145, 0111, 0141
0161, 4776 la sediul sat Racovita, comuna Voineasa, judetul Olt.• La verificarea asociatului persoana juridica, s-a constatat ca SC SANITATIS VITA HELP SRL nu mai 
este asociat in alte firme. La verificarea Cererii de Finantare s-a constatat ca solicitantul SC SANITATIS VITA HELP 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 urma verificarii s-a 
constatat faptul ca, statutul intreprinderii este unul de tip „legat” prin intermediul persoanei fizice, TANASIE MARIA MARINA, care isi desfasoara activitatea pe piata 
relevanta/pe piata adiacenta”. 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 unic al SC SANITATIS VITA HELP SRL, doamna TANASIE MARIA MARINA, mai este asociat in: - SC RACOVIDAR SRL, cod unic inregistrare 
21959169 atribuit in data de 20.07.2007—in functiune cu o cota de participare de 95.23%; conform art.15 din Legea 359/2004-Activitati desfasurate in afara sediului social 
si a dediilor secundare (CAEN rev. 2), respectiv, 8690, 5821,5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311.- SC RACOVITA SRL —in functiune cu o cota de participare de 25.25%; 
conform art.15 din Legea 359/2004 desfasoara urmatoarele activitati –CAEN Rev. 2: 0145, 0111, 0141, 0161, 4776 la sediul sat Racovita, comuna Voineasa, judetul Olt.• 
La verificarea asociatului persoana juridica, s-a constatat ca SC SANITATIS VITA HELP SRL nu mai este asociat in alte firme. La verificarea Cererii de Finantare s-a 
constatat ca solicitantul SC SANITATIS VITA HELP 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 urma verificarii s-a constatat faptul ca, statutul intreprinderii este unul de tip 
„legat” prin intermediul persoanei fizice, TANASIE MARIA MARINA, care isi desfasoara activitatea pe piata relevanta/pe piata adiacenta”. In concluzie, se constata ca 
solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Criteriul de eligibilitate „ EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie 
inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural” se poate considera ca nu este indeplinit deoarece potentialul beneficiar nu a prezentat 
informatiile suplimentare care i-au fost transmise prin Formularul E3.4-Fisa de informatii suplimentare, nr.265/04.09.2013, asa cum au fost ele solicitate, si anume:-In 
cadrul cap.3.8 nu au fost prezentate caracteristicile functionale ale utilajelor/echipamentelor/dotarilor, nu au fost prezentate constructiile/ spatiile unde vor fi amplasate.-In 
cadrul cap.5, spatiul denumit „ cabinet fizioterapie” a fost incadrat in categoria „cheltuieli neeligibile” insa nu si cheltuielile cu echipamentele/dotarile respective, desi ele sunt 
mentionate pe Planul de amplsare a utilajelor pe flux, ca fiind existente in acest spatiu. De asemenea in cadrul Cap.2-Utilitati, desi exista cheltuieli cu acestea si in exteriorul 
amplasamentului asa cum rezulta din Planul de utilitati si din descrierea facuta in cadrul Studiului de Fezabilitate, acestea nu au fost cuprinse in cadrul Bugetului 
Indicativ/Deviz General. Prin Formularul E3.4-Fisa de solicitare de informatii suplimentare, s-au cerut clarificari cu privire la Regimul Juridic din Certificatul de Urbanism in 
care era prevazut faptul ca, „terenul apartine SC SANITATIS VITA HELP SRL PRIN Contract de Comodat”, contract, care nu exista ca si document in cadrul proiectului. In 
urma solicitarilor, solicitantul a prezentat acest document, respectiv Certificatul de Urbanism din continutul caruia reiese faptul ca, la Regimul Juridic sunt specificate doua 
documente: Contractul de Comodat si Contractul de Concesiune. Mentionam ca in cadrul proiectul la „documente pentru terenurile si cladirile pe /in care sunt/vor fi realizate 
investitiile” solicitantul a prezentat Act de dezmembrare si concesiune nr. 14/25.09.2012, neexistand si Contractul de Comodat specificat in Certificatul de Urbanism. Prin 
urmare se considera ca acest criteriu de eligibilitate nu a fost indeplinit in conformitate cu Ghidul Solicitantului si prevederile procedurale.Criteriul de eligibilitate EG2– 
„Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” se considera ca nu poate fi indeplinit deoarece solicitantul nu a completat si corelat Anexele B asa cum au fost 
ele solicitate si nu a prezentat pe suport de CD Studiu de Fezabilitate-Anexele B si Cererea de Finantare. Criteriul de eligibilitate „EG6 – Beneficiarul trebuie sa dovedeasca 
dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” nu este indeplinit din urmatoarele motive: Prin Formularul E3.4-Fisa de solicitare de 
informatii suplimentare, s-au cerut clarificari cu privire la Regimul Juridic din Certificatul de Urbanism in care era prevazut faptul ca, „terenul apartine SC SANITATIS VITA 
HELP SRL prin Contract de Comodat”, contract, care nu exista ca si document in cadrul proiectului. In urma solicitarilor, solicitantul a prezentat acest document, respectiv 
Certificatul de Urbanism din continutul caruia reiese faptul ca, la Regimul Juridic sunt specificate cele doua documente: Contractul de Comodat si Contractul de 
Concesiune Mentionam ca in cadrul proiectul la documente pentru terenurile si cladirile pe /in care sunt/vor fi realizate investitiile” solicitantul a prezentat Act d
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737 312 M 01 12 4 17 00158 2012 9 28

“ ACHIZITIA DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE 

TEHNOLOGICE IN VEDEREA 
DEZVOLTARII ACTIVITATII SC 
TEASCBLOCK FACTORY SRL”

SC  
TEASCBLOCK 
FACTORY SRL

DOLJ Comuna/Oras 
TEASC Sat SECUI - - - - - - - - - - 235.090 0 199.827 0 35.263 111.005.949

La criteriile EG1 si EG6 s-a bifat NU deoarece nu a fost prezentat extras de carte funciara valabil pe numele solicitantului, pentru suprafata de teren care face obiectul 
proiectului.La criteriul EG2 s-a bifat NU deoarece la evaluarea cererii de finantare s-a constatat ca Studiul de fezabilitate nu ofera clarificari privind urmatoarele:- Nu sunt 
corelate anexele A2 si A3 cu capitolele corespunzatoare din devizul general.- Nu s-a completat capitolul 1.4 in corelare cu datele prezentate in doc.3 (pag 111).- Nu s-a 
precizat capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei.- In capitolul 2.4 se face referire la o alta activitate decat cea propusa prin proiect.- Capitolul 3.8 nu a fost 
prezentat conform SF cadru, - Nu a fost justificata necesitatea si oportunitatea achizitionarii acestor bunuri.- Nu a fost descris fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia 
aplicata in cadrul proiectului. - Pentru bunurile propuse a se achizitiona nu s-au prezentat oferte conform SF cadru.- S-a incadrat in categoria cheltuielilor eligibile 
autocamionul cu macara, bun care nu reprezinta mijloc de transport specializat pentru activitatea prevazuta prin proiect.- Informatiile precizate in proiectiile financiare 
prezinta necorelari .- Doc 11.3- Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu a fost completata conform notei de subsol 2. La criteriile EG1 si EG6 s-a 
bifat NU deoarece nu a fost prezentat extras de carte funciara valabil pe numele solicitantului, pentru suprafata de teren care face obiectul proiectului.La criteriul EG2 s-a 
bifat NU deoarece la evaluarea cererii de finantare s-a constatat ca Studiul de fezabilitate nu ofera clarificari privind urmatoarele:-Nu sunt corelate anexele A2 si A3 cu 
capitolele corespunzatoare din devizul general.-Nu s-a completat capitolul 1.4 in corelare cu datele prezentate in doc.3 (pag 111).-Nu s-a precizat capacitatea propusa a se 
realiza la finalizarea investitiei.-In capitolul 2.4 se face referire la o alta activitate decat cea propusa prin proiect.-Capitolul 3.8 nu a fost prezentat conform SF cadru, -Nu a 
fost justificata necesitatea si oportunitatea achizitionarii acestor bunuri.-Nu a fost descris fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului. -Pentru 
bunurile propuse a se achizitiona nu s-au prezentat oferte conform SF cadru.-S-a incadrat in categoria cheltuielilor eligibile autocamionul cu macara, bun care nu reprezinta 
mijloc de transport specializat pentru activitatea prevazuta prin proiect.-Informatiile precizate in proiectiile financiare prezinta necorelari . Doc 11.3- Declaratia privind 
incadrarea in categoria microintreprinderilor nu a fost completata conform notei de subsol 2. La punctul 3.1 s-a bifat NU deoarece devizele pe obiect si Devizul general nu 
sunt corelate cu bugetul indicativ si anexele corespunzatoare din CF.La punctul 3.3 s-a bifat NU deoarece solicitantul a incadrat in categoria cheltuielilor eligibile 
autocamionul cu macara, bun care nu reprezinta mijloc de transport specializat pentru activitatea prevazuta prin proiect. La punctul 3.1 s-a bifat NU deoarece devizele pe 
obiect si Devizul general nu sunt corelate cu bugetul indicativ si anexele corespunzatoare din CF.La punctul 3.3 s-a bifat NU deoarece solicitantul a incadrat in categoria 
cheltuielilor eligibile autocamionul cu macara, bun care nu reprezinta mijloc de transport specializat pentru activitatea prevazuta prin proiect. Pentru bunuri solicitantul nu a 
prezentat 3 oferte conform SF cadru. Pentru bunuri solicitantul nu a prezentat 3 oferte conform SF cadru. La punctul 5.1 nu s-a bifat nimic deoarece nu s-a mai completat 
planul financiar. La punctul 5.1 nu s-a bifat nimic deoarece nu s-a mai completat planul financiar. Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriile EG 1, EG2 si 
EG6 din prezenta versiune si punctul 8 din versiunea 07 referitoare la crearea de conditii artificiale Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriile EG 1, EG2 si 
EG6 din prezenta versiune si punctul 8 din versiunea 07 referitoare la crearea de conditii artificiale

738 312 M 01 12 4 17 00116 2012 9 28
INVESTITII IN ECHIPAMENTE 

PENTRU PRODUCTIE 
MOBILIER

SC VIA 
BORGHESE SRL DOLJ

Comuna/Oras 
CARCEA Sat 

CARCEA
- - - - - - - - - - 221.345 0 188.143 0 33.202 111.194.092

La EG1 s-a bifat NU deoarece solicitantul trebuia sa prezinte ca document justificativ pentru dovada detinerii drepturilor reale asupra terenului / cladirii unde vor fii amplasa
utilajele extrasul de carte funciara valabil s-au documentul care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru.In urma informatiilor suplimentare nu au fost 
prezentate documentele mentionate mai sus ci doar adeverinta nr. 6235/29.09.2012 emisa de com Carcea, Jud. Dolj care certifica ca la nivelul comunei nu au fost finalizate 
lucrarile de cadastru general ( acest document exista in dosarul cereri de finantare).La EG6 s-a bifat NU deoarece solicitantul a prezentat contractul de comodat 
nr.77/10.09.2012 care certifica dreptul de folosinta al terenului / cladirii insa fara a exista mentiune referitoare la acordul proprietarilor pentru accesul in hala unde vor fii 
amplasate utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect. La EG1 s-a bifat NU deoarece solicitantul trebuia sa prezinte ca document justificativ pentru dovada detinerii 
drepturilor reale asupra terenului / cladirii unde vor fii amplasate utilajele extrasul de carte funciara valabil s-au documentul care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile 
de cadastru.In urma informatiilor suplimentare nu au fost prezentate documentele mentionate mai sus ci doar adeverinta nr. 6235/29.09.2012 emisa de com Carcea, Jud. 
Dolj care certifica ca la nivelul comunei nu au fost finalizate lucrarile de cadastru general ( acest document exista in dosarul cereri de finantare).La EG6 s-a bifat NU 
deoarece solicitantul a prezentat contractul de comodat nr.77/10.09.2012 care certifica dreptul de folosinta al terenului / cladirii insa fara a exista mentiune referitoare la 
acordul proprietarilor pentru accesul in hala unde vor fii amplasate utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect.

739 312 M 01 12 4 17 00148 2012 9 28
ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 
PENTRU PRESTARI SERVICII 

IN MEDIUL RURAL

SECU CRISTINA 
ALINA DOLJ

Comuna/Oras 
GHINDENI Sat 

GHINDENI
- - - - - - - - - - 34.546 0 24.182 0 10.364 111.218.274

EG1,EG6-Pentru desfasurarea activitatilor de prestari servicii de inchiriere sisteme de sunet si lumini,solicitantul a incheiat un contract de comodat pe o perioada de 11 ani 
pe camera nr.3 cu o suprafata de 13,36 mp,care face parte dintr-o casa cu 2 camere si sala in comuna Ghindeni(fost comuna Malu Mare ,T40,P2164 si 2165,jud. 
Dolj.Solicitantul nu are atasat Extrasul de carte Funciara. Solicitantul SECU CRISTINA ALINA doreste sa implementeze proiectul in Comuna Ghindeni, judetul Dolj, 
comuna in care se mai doreste sa se implementeze si proiectul cu codul CAEN 7420,,activitate fotografica,, avand ca solicitant pe SECU MARIANA(solicitant care are 
proiect in evaluare in cadrul aceleiasi masuri si in aceeasi sesiume M312-01/12.Activitatea ce doreste sa o desfasoare SECU CRISTINA ALINA este conform codului CAEN 
7729 -,,Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri personale si gospodaresti n.c.a.,,respectiv doreste sa achizitioneze sistem de lumini si sistem de sunet pe care le va 
inchiria la nunti,botezuri , concerte etc. iar solicitantul SECU MARIANA doreste sa achizitioneze aparatura foto si aparatura video cu care va presta servicii la diverse 
evenimente:nunti, botezuri, clipuri prezentare ,etc.Intre cele doua solicitante exista legaturi in sensul:-SECU CRISTINA ALINA are acelasi doiciliu cu (sediu docial) cu 
SECU MARIANA in Craiova,str.Decebal, nr.60A,bl.36,sc.1,et.2,ap.3)-Are contractul de Comodat incheiat pentru desfasurarea activitatii la aceeasi adresa cu SECU 
MARIANA in comuna Ghindeni,fost Malu Mare,Tarlaua 48, Parcelele 2164 si 2165.-Camerele luate in comodat sunt de la aceeasi persoana -SECU GEORGE care 
locuieste la aceeasi adresa in Craiova,str.Decebal, nr.60A,bl.36,sc.1,et.2,ap.3, cu solicitantele-Folosesc utilitatile in comun .-Proiectele au acelasi titlu.Solicitantul SECU 
CRISTINA ALINA nu mai este actionar/asociat in alta societate ,conform print-screen-ului din RECOM, nu s-a regasit in baza de date SAPARD/FEADR privid alte finantari 
nerambursabile.Unitatea nu functioneaza independent,a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin. EG1,EG6-Pentru desfasurarea activitatilor de prestari servicii
inchiriere sisteme de sunet si lumini,solicitantul a incheiat un contract de comodat pe o perioada de 11 ani pe camera nr.3 cu o suprafata de 13,36 mp,care face parte dintr-
o casa cu 2 camere si sala in comuna Ghindeni(fost comuna Malu Mare ,T40,P2164 si 2165,jud. Dolj.Solicitantul nu are atasat Extrasul de carte Funciara.La Pct.6 s-a bifat 
DA deoarece: Solicitantul SECU CRISTINA ALINA doreste sa implementeze proiectul in Comuna Ghindeni, judetul Dolj, comuna in care se mai doreste sa se 
implementeze si proiectul cu codul CAEN 7420,,activitate fotografica,, avand ca solicitant pe SECU MARIANA(solicitant care are proiect in evaluare in cadrul aceleiasi 
masuri si in aceeasi sesiume M312-01/12.Activitatea ce doreste sa o desfasoare SECU CRISTINA ALINA este conform codului CAEN 7729 -,,Activitati de inchiriere si 
leasing cu bunuri personale si gospodaresti n.c.a.,,respectiv doreste sa achizitioneze sistem de lumini si sistem de sunet pe care le va inchiria la nunti,botezuri , concerte 
etc. iar solicitantul SECU MARIANA doreste sa achizitioneze aparatura foto si aparatura video cu care va presta servicii la diverse evenimente:nunti, botezuri, clipuri 
prezentare ,etc.Intre cele doua solicitante exista legaturi in sensul:-SECU CRISTINA ALINA are acelasi doiciliu cu (sediu docial) cu SECU MARIANA in 
Craiova,str.Decebal, nr.60A,bl.36,sc.1,et.2,ap.3)-Are contractul de Comodat incheiat pentru desfasurarea activitatii la aceeasi adresa cu SECU MARIANA in comuna 
Ghindeni,fost Malu Mare,Tarlaua 48, Parcelele 2164 si 2165.-Camerele luate in comodat sunt de la aceeasi persoana -SECU GEORGE care locuieste la aceeasi adresa in 
Craiova,str.Decebal, nr.60A,bl.36,sc.1,et.2,ap.3, cu solicitantele-Folosesc utilitatile in comun .-Proiectele au acelasi titlu.Solicitantul SECU CRISTINA ALINA nu mai este 
actionar/asociat in alta societate ,conform print-screen-ului din RECOM, nu s-a regasit in baza de date SAPARD/FEADR privid alte finantari nerambursabile.Unitatea nu 
functioneaza independent,a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin.

740 312 M 01 12 4 17 00147 2012 9 28
„ACHIZITIA DE UTILAJE 

PENTRU PRESTARI SERVICII 
”

SC ASM BUILD 
SRL DOLJ

Comuna/Oras 
PIELESTI Sat 

PIELESTI
- - - - - - - - - - 230.000 0 161.000 0 69.000 111.379.274

Pct.1.4 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de alt program de finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare 
proiecte in cadrul aceleiasi masuri;conform print-screen-ului din RECOM , solicitantul mai este actionar/asociat la societatea INTERNATIONAL DEVELOPEMENT 
CONSULTING SRL, societate care este radiata.Pct. 1.6 - am bifat NU deoarece activitatea care doreste a se finanta prin proiect nu este eligibila codului CAEN 4399. 
Solicitantul doreste sa achizitioneze o autobetoniera si o pompa de beton tractabila. In Memoriul justificativ la pag.33 la descrierea fluxului tehnologic solicitantul spune ca 
prin serviciile prestate va asigura atat producerea betonului cat si transportul acestuia in regie proprie. Producerea betonului este o activitate eligibila pe codul CAEN 2363, 
cod care nu se regaseste in lista codurilor CAEN eligibile masurii 312 iar solicitantul nu are in dotare utilaje de producere a betonului si nici solicitate in buget pentru a le 
cumpara pe cheltuiala neeligibila.Activitatea de transport a betonului cu autobetoniera este eligibila pe codul CAEN 4941- cod CAEN eligibil pe masura 312.Conform 
Ghidului Solicitantului al M312 este eligibila activitatea de transport rutier in care intensitatea ajutorului public nerambursabil nu trebuie sa depaseasca 100.000 euro/proiect 
dar nu este eligibila achizitia mijloacelor de transport (pag.12 din Ghidul Solicitantului, pct.iii-c) EG2-Deoarece investitia nu este eligibila (achizitionarea autobetonierei si a 
pompei de beton tractabila) conform codului CAEN 4399, viabilitatea acesteia nu poate fi demonstrata fapt pentru care am bifat NU. Pct. 3.3 Am bifat NU deoarece 
solicitantul doreste sa achizitioneze o autobetoniera si o pompa de beton tractabila. In Memoriul justificativ la pag.33 la descrierea fluxului tehnologic solicitantul spune ca 
prin serviciile prestate va asigura atat producerea betonului cat si transportul acestuia in regie proprie. Producerea betonului este o activitate eligibila aferenta codului CAEN 
2363, cod care nu se regaseste in lista codurilor CAEN eligibile masurii 312 iar solicitantul nu are in dotare utilaje de producere a betonului si nici solicitate in buget pentru a 
le cumpara pe cheltuiala neeligibila.Activitatea de transport a betonului cu autobetoniera este eligibila pe codul CAEN 4941- cod CAEN eligibil pe masura 312.Conform 
Ghidului Solicitantului al M312 este eligibila activitatea de transport rutier in care intensitatea ajutorului public nerambursabil nu trebuie sa depaseasca 100.000 euro/proiect 
dar nu este eligibila achizitia mijloacelor de transport (pag.12 din Ghidul Solicitantului, pct.iii-c).Pct.3.6 -am bifat NU deoarece cele doua achizitii(autobetoniera si o pompa 
de beton tractabila)nefiind eligibile valoarea totala minima eligibila a proiectului nu va fi 5.000 euro, conform prevederilor PNDR. Pct.3.7 -solicitantul a atasat o Declaratie pe 
propria raspundere in care precizeaza faptul ca va deveni platitor de TVA pana la semnarea contractului de finantare. Pct.5- deoarece investitia nu este eligibila s-a 
considerat ca nu mai este cazul completarii Planului financiar In urma analizei doc.16, a RECOM -ului, a bazele de date cu proiectele contractate FEADR/SAPARD se 
constata urmatoarele:- Acelaşi titlu al proiectului a mai fost identificat la patru proiecte;- Solicitantul SC ASM BUILD SRL doreste sa implementeze proiectul in comuna 
PIELESTI, judetul Dolj, comuna in care se mai implementeaza inca 2 proiecte cu acelasi cod CAEN 4399 “Alte lucrari speciale de constructii”. Solicitantii care mai doresc 
sa implementeze proiecte in comuna Pielesti avand domeniul de activitate cod CAEN 4399 sunt DICU LUCIAN si SC BLUEBRICK SRL.- Asociatul unic al acestei societati 
mai este actionar/asociat la societatea INTERNATIONAL DEVELOPEMENT CONSULTING SRL, societate care este radiata. - unitatea functioneaza independent, nu a 
creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin, Proiectul este declarat neeligibil deoarece criteriul EG2 nu a fost indeplinit, pctele 3.3 si pct.3.6 nu au fost indeplinite. 
Beneficiarul nu a putut demonstra viabilitatea investitiei deoarece achizitionarea autobetonierei si a pompei de beton tractabile nu este cheltuiala eligibila onform codului 
CAEN 4399, de asemenea valoarea totala minima eligibila a proiectului nu este de minim 5.000 euro, conform prevederilor PNDR.
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741 312 M 01 12 4 17 00132 2012 9 28 ACHIZITIA DE UTILAJE 
PENTRU PRESTARI SERVICII

TRANDAFIR 
MADALINA 

ELENA
DOLJ Comuna/Oras 

PIELESTI - - - - - - - - - - 150.409 0 105.286 0 45.123 111.484.560

Pct. 1.1 S-a bifat Nu deoarece solicitantul TRANDAFIR MADALINA ELENA , care declara ca va angaja 5 persoane pentru prezentul proiect este asociat cu un procent de 
42,53 % in societatea SC BUGALEX SRL , care este in functiune si are 1 angajat in anul 2011 ( pe anul 2012 nedepunandu-se situatiile financiare) conform extrasului 
ONRC , prin programul RECOM , ce functioneaza pe acelasi cod CAEN:0161. Constatandu-se ca documentul 11.3 , nu a fost corect completat , bifandu-se intreprindere 
autonoma, criteriul nu este indeplinit.Pct.1.3 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu s-a regasit in baza de date SAPARD/FEADR privind alte finantari nerambursabile. Pct.1
S-a bifat NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de alt program de finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare proiecte in 
cadrul aceleiasi masuri;conform print-screen-ului din RECOM , solicitantul mai este actionar in firma : SC BUGALEX SRL. La EG 1 s-a bifat Nu deoarece solicitantul a 
inchiriat terenul ,in suprafata de 528 mp conform contractului de comodat si extrasului de carte funciara de la Bancu Silviu-Romica , reprezentand lotul 78, conform actului 
de dezmembrare nr.1490/19.03.2008 si contractului de vanzare-cumparare nr.146/17.01.2008(acesta detine suprafata de 46.250 mp in comuna Pielesti, T39,P68/1). Cu 
ocazia vizitei in teren s-a constatat ca o situatie similara exista si in cazul solicitantilor Trandafir Liliana Maria si Popescu Sorina Alexandra , ce desfasoara acelasi tip de 
activitate si alti doi solicitanti ce au inchiriat de la acelasi comodant Bancu Silviu-Romica , loturi invecinate respectiv lotul 80,81, 79 si 74 ,fara a fi ingradite separat, 
neexistand niciun fel de delimitari intre suprafetele inchiriate , fiecare lot avand aceeasi cale de acces -lotul 41 . Avand in vedere criteriile de eligibilitate neindeplinite , nu 
mai este cazul de evaluare a viabilitatii proiectului la EG 2.La criteriul EG 6 s-a bifat Nu din motivele aratate la criteriul EG1 .EG 7-Solicitantul si-a asigurat cofinanatrea , 
conform extrasului de cont atasat ,din surse apartinand lui Trandafir Maria Liliana-solicitant ce aplica in cadrul aceleiasi masuri. Pct.3.7.Beneficiarul se va autoriza ca si 
platitor de TVA,astfel TVA-ul corespunzator cheltuielilor eligibile este trecut in categoria de cheltuieli neeligibile. Pct.4.2.Nu au fost atasate extrasele tiparite din baza de 
preturi de referinta,insa am regasit bunurile si am printat extrasele ;pentru bunurile ce depasesc valorile prevazute in baza de date nu s-au prezentat trei oferte pentru 
bunurile ce depasesc 15.000 Euro. In urma analizei doc.16, a RECOM -ului, a bazele de date cu proiectele contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele:-
Solicitantul TRANDAFIR MADALINA-ELENA isi are domiciliul la acceasi adresa cu un alt solicitant in cadrul aceleiasi masuri TRANDAFIR CIMINO-IONUT .-Acelaşi titlu al 
proiectului a fost identificat la mai multe proiecte elaborate de acelasi consultant si la acelasi amplasament dar si in zone diferite; proiectul contine, in cadrul memoriului 
justificativ capitole identice cu proiectul « Achizitia de utilaje pentru prestari servicii » beneficiar Trandafir Liliana Maria si proiectul « Achizitia de utilaje pentru prestari 
servicii » beneficiar Popescu Sorina Alexandra, proiecte amplasate in aceeasi locatie, loturi diferite , elaborate de acelasi consultant pe acelasi cod CAEN :0161. - 
Solicitantul TRANDAFIR MADALINA-ELENA doreste sa implementeze proiectul in comuna Pielesti, T39,P38/1 , conform contractului de comodat si extrasului de carte 
funciara de la Bancu Silviu-Romica , locatie unde se regasesc alte patru proiecte propuse pentru finantare pe masura 312 , toti solicitantii inchiriind de la acelasi comodata
loruri inveciante, nefiind delimitate clar in teren si neingradite separat cu cale de acces comuna-lotul 41 ;contractele de comodat pentru cei cinci solicitanti pe masura 312 
respectiv : Trandafir Stefan Cristian,Trandafir Cimino Ionut, Trandafir Madalina Elena, Trandafir Maria Liliana si Popescu Sorina Alexandra sunt incheiate in acceasi zi , toti 
solicitanti fiind reprezentati , prin procura speciala de Dicu Lucian. -Solicitantul si-a asigurat cofinanatrea , conform extrasului de cont atasat ,din surse apartinand lui 
Trandafir Maria Liliana-solicitant in cadrul aceleiasi masuricu proiectul « Achizitia de utilaje pentru prestari servicii » , elaborat de acelasi consultant , pe acelasi tip de 
activitate , in aceeasi locatie , constatandu-se astfel legaturi intre cei doi solicitanti. -Solicitantul TRANDAFIR STEFAN-CRISTIAN , care declara ca va angaja 5 persoane 
pentru prezentul proiect este asociat cu un procent de 42,53 % in societatea SC BUGALEX SRL , care este in functiune si are 1 angajat in anul 2011 ( pe anul 2012 
nedepunandu-se situatiile financiare) conform extrasului ONRC , prin programul RECOM , ce functioneaza pe acelasi cod CAEN:0161. Constatandu-se ca documentul 11.3 
, nu a fost corect completat , bifandu-se intreprindere autonoma, criteriul nu este indeplinit. -Solicitantul are incheiat un contract de prestari servicii cu II Sgaiba Constantin , 
solicitant FEADR , la fel ca si Trandafir Liliana Maria beneficiar al proiectului « Achizitia de utilaje pentru prestari servicii » si Popescu Sorina Alexandra beneficiar al 
proiectului « Achizitia de utilaje pentru prestari servicii », depuse in cadrul aceleiaisi masuri, sesiunea 01-12.

742 312 C 01 12 4 17 00125 2012 9 28

CONSTRUIRE HALA 
PRODUCTIE CONFECTII 

METALICE, IMPREJMUIRE 
TEREN, PUT FORAT SI FOSA 

SEPTICA

SC SMART 
GALLERON SRL DOLJ

Comuna/Oras 
PODARI Sat 

PODARI
- - - - - - - - - - 221.614 1.583 188.372 0 33.242 111.672.932

La punctul 1.1 s-a bifat nu deoarece:- in urma transmiterii raspunsului la fisa de solicitare a informatiilor suplimentare prin care solicitantul a trebuit sa prezinte declaratia 
privind incadrarea in categoria microintreprinderilor mentionand in tabelul III numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale, realizate in 
ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale, acesta a completat datele estimate a se realiza prin proiect;- Certificatul constatator anexat cererii de 
finantare nu este prezentat in original sau copie legalizata pentru a fi valabil conform mentiunilor din acesta. La punctul 1.1 s-a bifat nu deoarece:- in urma transmiterii 
raspunsului la fisa de solicitare a informatiilor suplimentare prin care solicitantul a trebuit sa prezinte declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor 
mentionand in tabelul III numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale, realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare 
anuale, acesta a completat datele estimate a se realiza prin proiect;- Certificatul constatator anexat cererii de finantare nu este prezentat in original sau copie legalizata 
pentru a fi valabil conform mentiunilor din acesta. La EG. 2 in urma transmiterii raspunsului la fisa de solicitare a informatiilor suplimentare prin care solicitantul a trebuit la 
Cap. 2.5 sa compleze tabelele aferente potentialilor furnizori, avand in vedere ca totalul trebuie sa fie 100%, acesta nu a raspuns corespunzator, furnizorii totalizand un 
procent de 99,98%. La EG6 s-a bifat NU deoarece in dosarul cererii de finantare, solicitantul a prezentat contractul de superficie nr 1080/01.08.2012 si extrasul de carte 
funciara nr 77320/14.09.2012 potrivit carora imobilul in suprafata de 1159 mp, este alocat in totalitate realizarii investitiei, respectiv: suprafata hala 870 mp, suprafata 
platform betonata 260.1 mp, suprafata spatii verzi 21.90 mp. Avand in vedere aceste aspect solicitantului I s-a cerut sa explice modalitatea de acces la locul investitiei 
deoarece in contractul de superficie nu se face referire la acordul proprietarilor pentru accesul la terenul pe care va fi construita hala unde vor fi amplasate utilajele propuse a 
fi achizitionate prin proiect.Solicitantul a prezentat, ca raspuns la fisa de solicitare a informatiilor suplimentare conventia pentru acordarea dreptului de acces, incheiata intre 
SC Zaharul SA Podari si SC Smart Galleron SRL la data de 06.09.2013, sub numerele 715/7, fara ca aceasta sa fie autentificata la notar si este ulterioara date de depunere 
a cererii de finantare. Potrivit acestei conventii, SC Zaharul SA Podari declara ca este proprietarul cotei de ½ din drumul de acces principal, cealalta cota indiviza de ½ fiind 
detinuta de SC Cargill Oils SA, fara a exista si acordul acesteia privind utilizarea dreptului de acces. La EG. 2 in urma transmiterii raspunsului la fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare prin care solicitantul a trebuit la Cap. 2.5 sa compleze tabelele aferente potentialilor furnizori, avand in vedere ca totalul trebuie sa fie 100%, ace
nu a raspuns corespunzator, furnizorii totalizand un procent de 99,98%. La EG6 s-a bifat NU deoarece in dosarul cererii de finantare, solicitantul a prezentat contractul de 
superficie nr 1080/01.08.2012 si extrasul de carte funciara nr 77320/14.09.2012 potrivit carora imobilul in suprafata de 1159 mp, este alocat in totalitate realizarii investitiei, 
respectiv: suprafata hala 870 mp, suprafata platform betonata 260.1 mp, suprafata spatii verzi 21.90 mp. Avand in vedere aceste aspect solicitantului I s-a cerut sa explice 
modalitatea de acces la locul investitiei deoarece in contractul de superficie nu se face referire la acordul proprietarilor pentru accesul la terenul pe care va fi construita hala 
unde vor fi amplasate utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect.Solicitantul a prezentat, ca raspuns la fisa de solicitare a informatiilor suplimentare conventia pentru 
acordarea dreptului de acces, incheiata intre SC Zaharul SA Podari si SC Smart Galleron SRL la data de 06.09.2013, sub numerele 715/7, fara ca aceasta sa fie 
autentificata la notar si este ulterioara date de depunere a cererii de finantare. Potrivit acestei conventii, SC Zaharul SA Podari declara ca este proprietarul cotei de ½ din 
drumul de acces principal, cealalta cota indiviza de ½ fiind detinuta de SC Cargill Oils SA, fara a exista si acordul acesteia privind utilizarea dreptului de acces. 
Rezonabilitatea preturilor a fost verificata in intregime prin ofertele de preturi prezentate si extrasele de pret din baza de date. Rezonabilitatea preturilor a fost verificata in 
intregime prin ofertele de preturi prezentate si extrasele de pret din baza de date. La punctul 1.1 s-a bifat nu deoarece:- in urma transmiterii raspunsului la fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare prin care solicitantul a trebuit sa prezinte declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor mentionand in tabelul III numarul mediu 
anual de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale, realizate in ultimul exercitiu financiar raportate in situatiile financiare anuale, acesta a completat datele 
estimate a se realiza prin proiect;- Certificatul constatator anexat cererii de finantare nu este prezentat in original sau copie legalizata pentru a fi valabil conform mentiunilor 
din acesta. La EG. 2 in urma transmiterii raspunsului la fisa de solicitare a informatiilor suplimentare prin care solicitantul a trebuit la Cap. 2.5 sa compleze tabelele aferente 
potentialilor furnizori, avand in vedere ca totalul trebuie sa fie 100%, acesta nu a raspuns corespunzator, furnizorii totalizand un procent de 99,98%.La EG6 s-a bifat NU 
deoarece in dosarul cererii de finantare, solicitantul a prezentat contractul de superficie nr 1080/01.08.2012 si extrasul de carte funciara nr 77320/14.09.2012 potrivit carora 
imobilul in suprafata de 1159 mp, este alocat in totalitate realizarii investitiei, respectiv: suprafata hala 870 mp, suprafata platform betonata 260.1 mp, suprafata spatii verzi 
21.90 mp. Avand in vedere aceste aspect solicitantului I s-a cerut sa explice modalitatea de acces la locul investitiei deoarece in contractul de superficie nu se face referire 
la acordul proprietarilor pentru accesul la terenul pe care va fi construita hala unde vor fi amplasate utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect.Solicitantul a prezentat, ca 
raspuns la fisa de solicitare a informatiilor suplimentare conventia pentru acordarea dreptului de acces, incheiata intre SC Zaharul SA Podari si SC Smart Galleron SRL la 
data de 06 09 2013 sub numerele 715/7 fara ca aceasta sa fie autentificata la notar si este ulterioara date de depunere a cererii de finantare Potrivit acestei conventii

743 312 M 01 12 4 17 00133 2012 9 28 ACHIZITIA DE UTILAJE PETRU 
PRESTARI SERVICII

TRANDAFIR 
MARIA LILIANA DOLJ Comuna/Oras 

PIELESTI - - - - - - - - - - 159.201 0 111.441 0 47.760 111.784.373

Pct.1.3 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu s-a regasit in baza de date SAPARD/FEADR privind alte finantari nerambursabile. Pct.1.4 S-a bifat NU deoarece solicitantul 
nu a mai beneficiat de alt program de finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare proiecte in cadrul aceleiasi masuri;conform pr
screen-ului din RECOM , solicitantul nu mai este actionar in alte firme. La EG 1 s-a bifat Nu deoarece solicitantul a inchiriat terenul ,in suprafata de 528 mp conform 
contractului de comodat si extrasului de carte funciara de la Bancu Silviu-Romica , reprezentand lotul 80, conform actului de dezmembrare nr.1490/19.03.2008 si 
contractului de vanzare-cumparare nr.146/17.01.2008(acesta detine suprafata de 46.250 mp in comuna Pielesti, T39,P68/1). Cu ocazia vizitei in teren s-a constatat ca o 
situatie similara exista si in cazul solicitantilor Popescu Sorina Alexandra si Trandafir Madalina Elena , ce desfasoara acelasi tip de activitate si alti doi solicitanti ce au 
inchiriat de la acelasi comodant Bancu Silviu-Romica , loturi invecinate respectiv lotul 81,78, 79 si 74 , fara a fi ingradite separat, neexistand niciun fel de delimitari intre 
suprafetele inchiriate , fiecare lot avand aceeasi cale de acces -lotul 41 . Avand in vedere criteriile de eligibilitate neindeplinite , nu mai este cazul de evaluare a viabilitatii 
proiectului la EG 2.La criteriul EG 6 s-a bifat Nu din motivele aratate la criteriul EG1 .EG 7-Solicitantul si-a asigurat cofinanatrea , conform extrasului de cont atasat ,din 
surse apartinand lui Trandafir Cimino Ionut - solicitant ce aplica in cadrul aceleiasi masuri. Pct.3.7.Beneficiarul se va autoriza ca si platitor de TVA,astfel TVA-ul 
corespunzator cheltuielilor eligibile este trecut in categoria de cheltuieli neeligibile. Pct.4.2.Nu au fost atasate extrasele tiparite din baza de preturi de referinta,insa am 
regasit bunurile si am printat extrasele ;pentru bunurile ce depasesc valorile prevazute in baza de date nu s-au prezentat trei oferte pentru bunurile ce depasesc 15.000 
Euro. In urma analizei doc.16, a RECOM -ului, a bazele de date cu proiectele contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele:-Acelaşi titlu al proiectului a fost 
identificat la mai multe proiecte elaborate de acelasi consultant si la acelasi amplasament dar si in zone diferite; proiectul contine, in cadrul memoriului justificativ capitole 
identice cu proiectul « Achizitia de utilaje pentru prestari servicii » beneficiar TRANDAFIR MARIA LILIANA si proiectul « Achizitia de utilaje pentru prestari servicii » 
beneficiar Trandafir Madalina Elena, proiecte amplasate in aceeasi locatie, loturi diferite , elaborate de acelasi consultant pe acelasi cod CAEN :0161. - Solicitantul 
TRANDAFIR MARIA LILIANA doreste sa implementeze proiectul in comuna Pielesti, T39,P38/1 , conform contractului de comodat si extrasului de carte funciara de la 
Bancu Silviu-Romica , locatie unde se regasesc alte patru proiecte propuse pentru finantare pe masura 312 , toti solicitantii inchiriind de la acelasi comodatar , loturi 
inveciante, nefiind delimitate clar in teren si neingradite separat cu cale de acces comuna-lotul 41 ;contractele de comodat pentru cei cinci solicitanti pe masura 312 
respectiv : Trandafir Stefan Cristian,Trandafir Cimino Ionut, Trandafir Madalina Elena, Trandafir Maria Liliana si Popescu Sorina Alexandra sunt incheiate in acceasi zi , toti 
solicitanti fiind reprezentati , prin procura speciala de Dicu Lucian. -Solicitantul si-a asigurat cofinanatrea , conform extrasului de cont atasat ,din surse apartinand lui 
Trandafir Cimino Ionut solicitant in cadrul aceleiasi masuri cu proiectul « Achizitia de utilaje pentru prestari servicii » , elaborat de acelasi consultant , in aceeasi locatie , 
constatandu-se astfel legaturi intre cei doi solicitanti.-Solicitantul are incheiat un contract de prestari servicii cu II Sgaiba Constantin , solicitant FEADR , la fel ca si Tranda
Liliana Maria beneficiar al proiectului « Achizitia de utilaje pentru prestari servicii » si TRANDAFIR MARIA LILIANA beneficiar al proiectului « Achizitia de utilaje pentru 
prestari servicii », depuse in cadrul aceleiais masuri, sesiunea 01-12.

Page 213 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

744 312 M 01 12 4 17 00117 2012 9 28 ACHIZITIA DE UTILAJE 
PENTRU PESTARI SERVICII

POPESCU 
SORINA 

ALEXANDRA
DOLJ Comuna/Oras 

PIELESTI - - - - - - - - - - 200.179 0 140.125 0 60.054 111.924.498

Pct.1.3 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu s-a regasit in baza de date SAPARD/FEADR privind alte finantari nerambursabile. Pct.1.4 S-a bifat NU deoarece solicitantul 
nu a mai beneficiat de alt program de finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare proiecte in cadrul aceleiasi masuri;conform pr
screen-ului din RECOM , solicitantul mai este actionar in firma : SC ALEXA-PAMY SRL cu un procent de 5% din actiuni si administrator in firma COMAGROIND SA unde 
un alt solicitant-Trandafir Stefan-Cristian in cadrul aceleiasi masuri este actionar cu un procent de 1,344% . La EG 1 s-a bifat Nu deoarece solicitantul a inchiriat terenul ,in 
suprafata de 528 mp conform contractului de comodat si extrasului de carte funciara de la Bancu Silviu-Romica , reprezentand lotul 81, conform actului de dezmembrare 
nr.1490/19.03.2008 si contractului de vanzare-cumparare nr.146/17.01.2008(acesta detine suprafata de 46.250 mp in comuna Pielesti, T39,P68/1). Cu ocazia vizitei in 
teren s-a constatat ca o situatie similara exista si in cazul solicitantilor Trandafir Liliana Maria si Trandafir Alexandra , ce desfasoara acelasi tip de activitate si alti doi 
solicitanti ce au inchiriat de la acelasi comodant Bancu Silviu-Romica , loturi invecinate respectiv lotul 80,78, 79 si 74 , fara a fi ingradite separat, neexistand niciun fel de 
delimitari intre suprafetele inchiriate , fiecare lot avand aceeasi cale de acces -lotul 41 . Avand in vedere criteriile de eligibilitate neindeplinite , nu mai este cazul de evaluare 
a viabilitatii proiectului la EG 2.La criteriul EG 6 s-a bifat Nu din motivele aratate la criteriul EG1 .EG 7-Solicitantul si-a asigurat cofinanatrea , conform extrasului de cont 
atasat ,din surse apartinand lui Trandafir Stefan Cristian-solicitant ce aplica in cadrul aceleiasi masuri. Pct.3.7.Beneficiarul se va autoriza ca si platitor de TVA,astfel TVA-ul 
corespunzator cheltuielilor eligibile este trecut in categoria de cheltuieli neeligibile. Pct.4.2.Nu au fost atasate extrasele tiparite din baza de preturi de referinta,insa am 
regasit bunurile si am printat extrasele ;pentru bunurile ce depasesc valorile prevazute in baza de date nu s-au prezentat trei oferte pentru bunurile ce depasesc 15.000 Euro 
In urma analizei doc.16, a RECOM -ului, a bazele de date cu proiectele contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele:-Acelaşi titlu al proiectului a fost identificat la 
mai multe proiecte elaborate de acelasi consultant si la acelasi amplasament dar si in zone diferite; proiectul contine, in cadrul memoriului justificativ capitole identice cu 
proiectul « Achizitia de utilaje pentru prestari servicii » beneficiar Trandafir Liliana Maria si proiectul « Achizitia de utilaje pentru prestari servicii » beneficiar Trandafir 
Madalina Elena, proiecte amplasate in aceeasi locatie, loturi diferite , elaborate de acelasi consultant pe acelasi cod CAEN :0161. - Solicitantul POPESCU SORINA 
ALEXANDRA doreste sa implementeze proiectul in comuna Pielesti, T39,P38/1 , conform contractului de comodat si extrasului de carte funciara de la Bancu Silviu-Romic
, locatie unde se regasesc alte patru proiecte propuse pentru finantare pe masura 312 , toti solicitantii inchiriind de la acelasi comodatar , loturi inveciante, nefiind delimitate 
clar in teren si neingradite separat cu cale de acces comuna-lotul 41 ;contractele de comodat pentru cei cinci solicitanti pe masura 312 respectiv : Trandafir Stefan 
Cristian,Trandafir Cimino Ionut, Trandafir Madalina Elena, Trandafir Maria Liliana si Popescu Sorina Alexandra sunt incheiate in acceasi zi , toti solicitanti fiind reprezentati , 
prin procura speciala de Dicu Lucian. -Solicitantul si-a asigurat cofinanatrea , conform extrasului de cont atasat ,din surse apartinand lui Trandafir Stefan- Cristian solicitant 
in cadrul aceleiasi masuri cu proiectul « Achizitia de utilaje pentru prestari servicii » , elaborat de acelasi consultant , in aceeasi locatie , constatandu-se astfel legaturi intre 
cei doi solicitanti. -Solicitantul POPESCU SORINA ALEXANDRA , mai este actionar in firma : SC ALEXA-PAMY SRL cu un procent de 5% din actiuni si administrator in 
firma COMAGROIND SA unde un alt solicitant-Trandafir Stefan-Cristian in cadrul aceleiasi masuri este actionar cu un procent de 1,344% . -Solicitantul are incheiat un 
contract de prestari servicii cu II Sgaiba Constantin , solicitant FEADR , la fel ca si Trandafir Liliana Maria beneficiar al proiectului « Achizitia de utilaje pentru prestari 
servicii » si Popescu Sorina Alexandra beneficiar al proiectului « Achizitia de utilaje pentru prestari servicii », depuse in cadrul aceleiais masuri, sesiunea 01-12.

745 312 C 01 12 4 17 00114 2012 9 28 ,,ÎNFIINŢARE CENTRU 
MEDICAL SPECIALIZAT  ’’

MEDAQUA 
SANTE S.R.L DOLJ

Comuna/Oras 
BUCOVAT Sat 

LEAMNA DE SUS
- - - - - - - - - - 270.749 2.359 189.524 0 81.225 112.114.022

Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ? - Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili?” se considera ca nu este indeplinit deoarece, la verificarea doc.11.3, s-
a constatat ca solicitantul a completat acest document fara sa respecte nota de subsol nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la 
numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere”.Punctul „1.6. Solicitantul este inregistrat cu codul 
CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect?” se considera ca nu este indeplinit deoarece, la verificarea Studiului de Fezabilitate s-a constata urmatoarele aspecte:• 
Serviciile care urmeaza sa se desfasoare ca urmare a realizarii investitiei sunt „servicii de recuperare, medicina fizica si balneologie” (pag. 34 din Cererea de Finantare);• In 
urma verificarii s-a constat ca solicitantul descrie o serie de servicii, care conform CAEN Rev. 2, nu apartin codului CAEN al activitatii finantate prin proiect respectiv „8622 
Activitati de asistenta medicala specializata”. Astfel, serviciile de tip „terapia limbajului si vorbirii” (pag. 37), „fizioterapie” (pag. 39), „masaj medical” (pag. 43), „hidroterapia” 
(pag.44) se incadreaza in codul CAEN „8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana”, cod CAEN care nu se regaseste in Anexa 9 la Ghidul Solicitantului;• Cu toate ca 
potentialul beneficiar prezinta in Cererea de Finantare o serie de informatii/documente din care ar dori sa rezulte ca aceste servicii medicale se incadreaza strict in codul 
CAEN „8622 Activitati de asistenta medicala specializata”, o serie de elemente contrazic aceasta dorinta deoarece aceste servicii nu vor fi realizate in totalitate de medici ci 
si de personal auxiliar. De exemplu, solicitantul prezinta, la pag. 36, informatia conform careia „specialistul fie face interventia cu scopul de a rezolva problemele, fie un alt 
membru al echipei face acest lucru”. Chiar potentialul beneficiar admite faptul ca, aceste servicii nu vor fi realizate in totalitate de catre medici dovada fiind tipul fortei de 
munca angajate ca urmare a realizarii investitiei, forta de munca alcatuita si din patru asistenti medicali. Admiterea faptului ca, solicitantul nu poate desfasura activitatile 
prezentate numai in cadrul codului CAEN„8622 Activitati de asistenta medicala specializata” este subliniata de modul in care acesta a optat pentru activitatea secundara. 
Astfel, in Certificatul emis de catre Oficiul Registrului Comertului se poate identifica faptul ca solicitantul detine numai doua coduri CAEN dintre care cea secundara este 
corespunzatoare CAEN „8690Alte activitati referitoare la sanatatea umana”. Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ? - Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor 
eligibili?” se considera ca nu este indeplinit deoarece, la verificarea doc.11.3, s-a constatat ca solicitantul a completat acest document fara sa respecte nota de subsol nr. 2 
conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri neta si activele totale se determina si se declara 
pe propria raspundere”.Punctul „1.6. Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect?” se considera ca nu este indeplinit deoarece, la 
verificarea Studiului de Fezabilitate s-a constata urmatoarele aspecte:• Serviciile care urmeaza sa se desfasoare ca urmare a realizarii investitiei sunt „servicii de recuperare, 
medicina fizica si balneologie” (pag. 34 din Cererea de Finantare);• In urma verificarii s-a constat ca solicitantul descrie o serie de servicii, care conform CAEN Rev. 2, nu 
apartin codului CAEN al activitatii finantate prin proiect respectiv „8622 Activitati de asistenta medicala specializata”. Astfel, serviciile de tip „terapia limbajului si vorbirii” 
(pag. 37), „fizioterapie” (pag. 39), „masaj medical” (pag. 43), „hidroterapia” (pag.44) se incadreaza in codul CAEN „8690 Alte activitati referitoare la sanatatea umana”, cod 
CAEN care nu se regaseste in Anexa 9 la Ghidul Solicitantului;• Cu toate ca potentialul beneficiar prezinta in Cererea de Finantare o serie de informatii/documente din care 
ar dori sa rezulte ca aceste servicii medicale se incadreaza strict in codul CAEN „8622 Activitati de asistenta medicala specializata”, o serie de elemente contrazic aceasta 
dorinta deoarece aceste servicii nu vor fi realizate in totalitate de medici ci si de personal auxiliar. De exemplu, solicitantul prezinta, la pag. 36, informatia conform careia 
„specialistul fie face interventia cu scopul de a rezolva problemele, fie un alt membru al echipei face acest lucru”. Chiar potentialul beneficiar admite faptul ca, aceste servicii 
nu vor fi realizate in totalitate de catre medici dovada fiind tipul fortei de munca angajate ca urmare a realizarii investitiei, forta de munca alcatuita si din patru asistenti 
medicali. Admiterea faptului ca, solicitantul nu poate desfasura activitatile prezentate numai in cadrul codului CAEN„8622 Activitati de asistenta medicala specializata” este 
subliniata de modul in care acesta a optat pentru activitatea secundara. Astfel, in Certificatul emis de catre Oficiul Registrului Comertului se poate identifica faptul ca 
solicitantul detine numai doua coduri CAEN dintre care cea secundara este corespunzatoare CAEN „8690Alte activitati referitoare la sanatatea umana”. Criteriul de 
eligibilitate „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” se considera ca nu este indeplinit deoarece prognoza veniturilor din cadrul proiectiile financiare 
au fost intocmite in baza unor activitati care nu se incadreaza in codul CAEN „8622 Activitati de asistenta medicala specializata” eligibil in cadrul masurii 312 ci in codul 
CAEN „8690Alte activitati referitoare la sanatatea umana”, cod CAEN care nu se regaseste in Anexa 9 la Ghidul Solicitantului, acesta fiind unul neeligibil (de ex. masaj 
general, hidroterapie, kinetoterapie, proceduri combinate, proceduri cada Stanger, etc). Criteriul de eligibilitate „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea 
investitiei” se considera ca nu este indeplinit deoarece prognoza veniturilor din cadrul proiectiile financiare au fost intocmite in baza unor activitati care nu se incadreaza in 
codul CAEN „8622 Activitati de asistenta medicala specializata” eligibil in cadrul masurii 312 ci in codul CAEN „8690Alte activitati referitoare la sanatatea umana”, cod 
CAEN care nu se regaseste in Anexa 9 la Ghidul Solicitantului, acesta fiind unul neeligibil (de ex. masaj general, hidroterapie, kinetoterapie, proceduri combinate, proceduri 
cada Stanger etc) Criteriul de eligibilitate EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” se considera ca nu este indeplinit deoarece prognoza venitur

746 312 M 01 12 4 17 00119 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU PRESTARI SERVICII

IANCU ROBERT 
GEORGE DOLJ

Comuna/Oras 
BRATOVOESTI Sat 

PRUNET
- - - - - - - - - - 257.001 0 179.901 0 77.100 112.293.923

Pct. 1.1 S-a bifat Nu deoarece solicitantul IANCU ROBERT GEORGE este unic asociat in societatea SC EDIL-CRIRO SRL , cu activitate principala in domeniul lucrarilor 
de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale(cod CAEN 4120) si ca activitate secundara autorizata lucrari de pregatire a terenului-cod CAEN 4312- activitate ce 
urmeaza a se desfasura prin prezentul proiect.Constatandu-se ca documentul 11.3 , nu a fost corect completat , bifandu-se intreprindere autonoma,cele doua societati unde 
solicitantul este unic actionar si respectiv titular isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe acceasi piata ori pe piete adiacente ,fiind considerale intreprinderi 
legate , criteriul nu este indeplinit.Pct.1.3 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu s-a regasit in baza de date SAPARD/FEADR privind alte finantari nerambursabile. Pct.1.4 S-
a bifat NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de alt program de finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare proiecte in 
cadrul aceleiasi masuri;conform print-screen-ului din RECOM , solicitantul mai este actionar in firma SC EDIL-CRIRO SRL - societate cu activitate principala in domeniul 
lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale(cod CAEN 4120). EG3-S-a bifat NU,solicitantul indeplinind acest criteriu. Pct.3.7.Beneficiarul se va autoriza 
ca si platitor de TVA,astfel TVA-ul corespunzator cheltuielilor eligibile este trecut in categoria de cheltuieli neeligibile. Pct.4.2.Nu au fost atasate extrasele tiparite din baza 
preturi de referinta,bunurile nu s-au regasit , insa prin fisa de informatii suplimentare s-au prezentat cate trei oferte pentru bunurile ce depasesc 15.000 Euro. In urma 
analizei doc.16, a RECOM -ului, a bazele de date cu proiectele contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele: - Solicitantul IANCU ROBERT-GEORGE doreste sa 
implementeze proiectul in comuna Bratovoiesti, judetul Dolj, comuna in care nu se mai implementeaza alt proiect cu acelasi cod CAEN-4312;celelalte proiecte avand 
codurile CAEN 0161 , 7500 si 7112 ;- Solicitantul persoana fizica – IANCU ROBERT-GEORGE mai este actionar in alta societate , respectiv SC EDIL-CRIRO SRL , cu 
activitate principala in domeniul lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale(cod CAEN 4120) si ca activitate secundara autorizata lucrari de pregatire a 
terenului-cod CAEN 4312- activitate ce urmeaza a se desfasura prin prezentul proiect.Constatandu-se ca documentul 11.3 , nu a fost corect completat , bifandu-se 
intreprindere autonoma,cele doua societati unde solicitantul este unic actionar si respectiv titular isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata ori pe 
piete adiacente ,fiind considerale intreprinderi legate, proiectul fiind neeligibil prin necompletarea corespunzatoare a Anexei 4.1- in urma vizitei in teren se constata ca 
unitatea functioneaza independent de celelate, consultantul proiectului FEADR mai are un proiect depus in aceasta comuna, pe codul CAEN 0161, nefiind legaturi intre cei 
doi solicitanti. Solicitantul persoana fizica – IANCU ROBERT-GEORGE mai este actionar in alta societate , respectiv SC EDIL-CRIRO SRL , cu activitate principala in 
domeniul lucrarilor de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale(cod CAEN 4120) si ca activitate secundara autorizata lucrari de pregatire a terenului-cod CAEN 
4312- activitate ce urmeaza a se desfasura prin prezentul proiect.Constatandu-se ca documentul 11.3 , nu a fost corect completat , bifandu-se intreprindere autonoma,cele 
doua societati unde solicitantul este unic actionar si respectiv titular isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata ori pe piete adiacente ,fiind 
considerate intreprinderi legate, proiectul fiind neeligibil prin necompletarea corespunzatoare a Anexei 4.1
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747 312 M 01 12 4 17 00149 2012 9 28

INFIINTARE 
MICROINTREPRINDERE IN 

COMUNA APELE VII, 
JUDETUL DOLJ

LOGOFETESCU 
PAULA DOLJ

Comuna/Oras 
APELE VII Sat 

APELE VII
- - - - - - - - - - 235.000 0 199.750 0 35.250 112.493.673

Nu sunt îndeplinite următoarele criterii de eligibilitate:I. Punctul 1.5. – Acționarii majoritari ai solicitantului au deja proiecte aprobate sau în derulare în cadrul aceleiași 
măsuri? Și Punctul 1.2 – Solicitantul și-a însușit în totalitate angajamentele luate în Declarația pe proprie răspundere F?.Neeligibilitatea investiției în baza acestor criterii 
este motivată de următoarele aspecte:În urma verificării în RECOM s-a constat că LOGOFETESCU PAULA este asociat unic la S.C. AGROLOGOS PREST S.R.L.. 
Conform Bazei de Date FEADR, S.C. AGROLOGOS PREST S.R.L. a depus proiect în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/2010, acesta fiind contractat, dar nefinalizat 
(„Achiziționare echipamente pentru pregătirea terenului”, Localitatea Apele Vii, Județul Dolj). Atragem atenția asupra faptului că reprezentantul legal al acestui proiect este 
LOGOFETESCU PAULA, iar investiția este amplasată în Localitatea Apele VII, Județul Dolj (aceiași comună în care se propune și prezenta investiție).Având în vedere 
acestea:- solicitantul nu a declarat în Declaratia pe propria raspundere F (punctul 7), ca acționarii majoritari (în mod direct sau prin alte societati) au în derulare alte proiecte 
finanțate prin FEADR (conform procedurii de evaluare, dacă solicitantul declară acest aspect, proiectul este neeligibil),- LOGOFETESCU PAULA, reprezentant legal și 
asociat unic la S.C. AGROLOGOS PREST S.R.L., are proiect în derulare în cadrul aceleiași măsuri (312, SESIUNEA 01/10) prin S.C AGROLOGOS PREST 
S.R.L.,Referitor la solicitantul LOGOFETESCU PAULA, precizăm:- Este asociat unic la S.C. AGROLOGOS PREST S.R.L. (această societate are proiect în derulare în 
cadrul măsurii 312, sesiunea 01/2010)-Este asociat cu o cotă de participare de 50% la S.C. TRIUMVIRI COMEX S.R.L. (această societate are proiect în derulare în cadrul 
măsurii 121, sesiunea 02/2008 și proiect depus în cadrul măsurii 123, sesiunea 01/2012).Pentru investițiile mai sus menționate LOGOFETESCU PAULA este reprezentant 
legal.II. EG 2 - Beneficiarul trebuie să dovedească viabilitatea investiției 1. Activitatea propusă de LOGOFETESCU PAULA, constă în producția de produse/articole din 
beton (bolțari de fundație și de zidărie). Pentru desfășurarea acestei activități, se propune achiziționarea următoarelor echipamente: - Linie completă prefabricate beton – 
150.000 euro- Încărcător frontal – 75.000 euroConform Contractului de Închiriere nr. 2.120/26.09.2012, spațiul care face obiectul investiției este reprezentat „construcția C7 
– punct termic, având suprafața de 123,69 mp și suprafața utiliă de 114,97 mp, din imobilul situat în Comuna Apele Vii, județ Dolj, cu număr cadastral 2 și înscris în CF nr. 
15 Apele Vii”.În ceea ce privește locul de amplasament al investiției, precizăm următoarele:- Este în proprietatea S.C. TRIUMVIRI COMEX S.R.L. - Solicitantul are drept de 
folosință numai asupra construcției C7 (123,69 mp), de pe întreaga suprafață de 35.255 mp. În cadrul Contractului de Închiriere, art. 3.1.2 se face precizarea conform căre
locatorul (S.C. TRIUMVIRI COMEX S.R.L) are obligația „să-i asigura locatarului accesul la bunul închiriat, pe terenul în suprafață de 35.255 mp”. - Conform Raportului 
asupra vizitei pe teren, se precizează că locul de implementare al investiției „nu are racordare la curent electric, apă (...) se va solicita prin informații suplimentare 
introducerea în bugetul indicativ pe coloana cheltuieli neeligibile a sumelor necesare racordurilor necesare funcționării investiției”.În ceea ce privește investiția propusă 
(achiziționarea liniei complete prefabricate beton și încărcător frontal), menționăm:- Nu au fost prezentate detalii referitoare la echipamentele care vor fi achiziționate, 
respectiv detalii referitoare la caracteristici tehnice și funcționale ale acestora;- Nu se descrie fluxul tehnologic, activitatea și tehnologia aplicată în cadrul proiectului;Astfel, 
având în vedere cele precizate mai sus, referitoare la:- Spațiul în care vor fi amplasate utilajele nu este racordat la utilități, iar prin proiect nu prevăzute cheltuieli pentru 
asigurarea acestora,- Nedetalierea activității / investiției propuse prin proiect (flux tehnologic, descriere echipamente),solicitantul nu face dovada asigurării desfășurării 
activității propuse în condiții optime și implicit nu se demontrează viabilitatea investiției propuse prin proiect.2. Conform conținutului cadrul al Memoriului Justificativ „la 
rândul Disponibil de numerar la sfârșitul perioadei acesta nu poate fi negativ în niciuna din lunile de implementare”.În cadrul Anexei C2 – Prognoza încasărilor și plăților – 
pentru Anul 2 de implementare, Disponibilul de numerar pentru lunile 8-11 ale anului 2 de implementare este negativ. În luna a12a disponibilul de numerar este pozitiv, în 
condițiile în care pentru această lună la linia Alte venituri (dobânzi, etc) a fost introdusă în mod nejustificat, valoarea de 204.814 lei. Având în vedere acest aspect, nu se 
respectă cerința mai sus menționată, necesară pentru demonstrarea viabilității investiției. ALTE OBSERVAȚII:Punctul 4 – Fișa de verificare a rezonabilității prețurilorNu se 
poate verifica rezonabilitatea prețurilor deoarece nu au fost atașate oferte / extras din baza de date, pentru echipamentele care se propun a fi achiziționate (linie prefabricate 
beton și încărcător frontal).

748 312 M 01 12 4 17 00126 2012 9 28

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
DOTARE ATELIER DE 

FABRICARE A ARTICOLELOR 
DIN MATERIAL PLASTIC SI 

METAL PENTRU 
CONSTRUCTII, IN COMUNA 
CIOROIASI, JUDETUL DOLJ

MANITA ELENA-
CLAUDIA DOLJ

Comuna/Oras 
CIOROIASI Sat 

CIOROIASI
- - - - - - - - - - 61.202 0 52.000 0 9.202 112.545.673

Solicitantul este persoana fizica neautorizata, care se va autoriza conform documentului14-Angajamentul persoanelor fizice Solicitantul apare in RECOM cu societatea SC 
MEL ROM SRL cu activitate principala si secundara 4711, 6024,4778,8219,4719,4722,4723,5630,8219,1598,5211,4778, cu cota de participare la beneficii si pierderi 
10%Solicitantul nu a prezentat la dosarul Cererii de Finantare doc. 11.3 –Declaratia privind incadrarea in categoria de micro-intreprinderilor semnata de persoana autorizata 
,document obligatoriu pentru toate proiectele conform Listei eSolicitanul nu a prezentat la dosarul Cererii de Finantare doc. 11.2 – Declaratia pe propria raspundere ca isi va 
deschide punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare cand va indeplini conditiile conform legislatiei in vigoare. Solicitantul este 
persoana fizica neautorizata, care se va autoriza conform documentului14-Angajamentul persoanelor fizice Solicitantul apare in RECOM cu societatea SC MEL ROM SRL 
cu activitate principala si secundara 4711, 6024,4778,8219,4719,4722,4723,5630,8219,1598,5211,4778, cu cota de participare la beneficii si pierderi 10%Solicitantul nu a 
prezentat la dosarul Cererii de Finantare doc. 11.3 –Declaratia privind incadrarea in categoria de micro-intreprinderilor semnata de persoana autorizata ,document obligato
pentru toate proiectele conform Listei eSolicitanul nu a prezentat la dosarul Cererii de Finantare doc. 11.2 – Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de 
lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare cand va indeplini conditiile conform legislatiei in vigoare. EG1 Solicitantul nu a prezentat 
Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finanta Conform metodoligiei de verificare 
"Doc. 11.2 Se verifica daca punctul de lucru declarat ca va face obiectul localizarii investitiei este amplasat in spatiul rural si va fi inregistrat cu codul CAEN al activitatii 
propuse prin proiect (numai in situatia in care pentru proiect se propune o locatie neinregistrata ca punct de lucru pana la depunerea cererii de finantare)"EG 5-doc 8.2 
NOTIFICAREA CA INVESTITIA NU FACE OBIECTUL EVALUARII CONDITILOR DE IGIENA nu este inregistrat la DSP EG 6- La data vizitei pe teren s-a constata ca in 
imobilul respectiv isi desfasura activitatea o alta societate si anume “ SC MEL ROM “ cu activitate de tamplarie metalica unde solicitanta –MANITA ELENA –CLAUDIA 
detine 10% cota de participare la beneficii si pierderi Constructia este neadecvata pentru desfasurarea activitati, conditiile din cladire sunt impropri asa cum reiese si din 
fotografiile realizate la data vizitei pe teren , fotografii relevante pentru proiect.Cladirea are acces la drum , este racordata la energia elentrica si in incinta exista put pentru 
alimentarea cu apa EG1 Solicitantul nu a prezentat Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural cu codul CAEN al activitatii pentru 
care solicita finanta Conform metodoligiei de verificare "Doc. 11.2 Se verifica daca punctul de lucru declarat ca va face obiectul localizarii investitiei este amplasat in spatiul 
rural si va fi inregistrat cu codul CAEN al activitatii propuse prin proiect (numai in situatia in care pentru proiect se propune o locatie neinregistrata ca punct de lucru pana la 
depunerea cererii de finantare)"EG 5-doc 8.2 NOTIFICAREA CA INVESTITIA NU FACE OBIECTUL EVALUARII CONDITILOR DE IGIENA nu este inregistrat la DSP EG 
6- La data vizitei pe teren s-a constata ca in imobilul respectiv isi desfasura activitatea o alta societate si anume “ SC MEL ROM “ cu activitate de tamplarie metalica unde 
solicitanta –MANITA ELENA –CLAUDIA detine 10% cota de participare la beneficii si pierderi Constructia este neadecvata pentru desfasurarea activitati, conditiile din 
cladire sunt impropri asa cum reiese si din fotografiile realizate la data vizitei pe teren , fotografii relevante pentru proiect.Cladirea are acces la drum , este racordata la 
energia elentrica si in incinta exista put pentru alimentarea cu apa PCT. 4.4 Solicitantul nu a atasat oferta pentru consultanta PCT. 4.4 Solicitantul nu a atasat oferta pentru 
consultanta Solicitantul este persoana fizica neautorizata, care se va autoriza conform documentului14-Angajamentul persoanelor fizice Solicitantul apare in RECOM cu 
societatea SC MEL ROM SRL cu activitate principala si secundara 4711, 6024,4778,8219,4719,4722,4723,5630,8219,1598,5211,4778, cu cota de participare la beneficii 
si pierderi 10%Solicitantul nu a prezentat la dosarul Cererii de Finantare doc. 11.3 –Declaratia privind incadrarea in categoria de micro-intreprinderilor semnata de persoana 
autorizata ,document obligatoriu pentru toate proiectele conform Listei eSolicitanul nu a prezentat la dosarul Cererii de Finantare doc. 11.2 – Declaratia pe propria 
raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare cand va indeplini conditiile conform legislatiei in 
vigoare.EG1 Solicitantul nu a prezentat Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita 
finanta Conform metodoligiei de verificare "Doc. 11.2 Se verifica daca punctul de lucru declarat ca va face obiectul localizarii investitiei este amplasat in spatiul rural si va fi 
inregistrat cu codul CAEN al activitatii propuse prin proiect (numai in situatia in care pentru proiect se propune o locatie neinregistrata ca punct de lucru pana la depunerea 
cererii de finantare)"EG 5-doc 8.2 NOTIFICAREA CA INVESTITIA NU FACE OBIECTUL EVALUARII CONDITILOR DE IGIENA nu este inregistrat la DSPEG 5-doc 8.2 
NOTIFICAREA CA INVESTITIA NU FACE OBIECTUL EVALUARII CONDITILOR DE IGIENA nu este inregistrat la DSP EG 6- La data vizitei pe teren s-a constata ca in 
imobilul respectiv isi desfasura activitatea o alta societate si anume “ SC MEL ROM “ cu activitate de tamplarie metalica unde solicitanta –MANITA ELENA –CLAUDIA 
detine 10% cota de participare la beneficii si pierderi Constructia este neadecvata pentru desfasurarea activitati, conditiile din cladire sunt impropri asa cum reiese si din 
fotografiile realizate la data vizitei pe teren , fotografii relevante pentru proiect.Cladirea are acces la drum , este racordata la energia elentrica si in incinta exista put pentru 
alimentarea cu apa PCT 4 4 Solicitantul nu aatasat oferta pentru consultanta Solicitantul este persoana fizica neautorizata care se va autoriza conform documentului
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749 312 M 01 12 4 17 00172 2012 9 28

INFIINTARE 
MICROINTREPRINDERE IN 
COMUNA MACESU DE SUS, 

JUDETUL DOLJ

LOGOFETESCU 
ANA DOLJ

Comuna/Oras 
MACESU DE SUS 
Sat MACESU DE 

SUS

- - - - - - - - - - 242.000 0 199.441 0 42.559 112.745.114

Nu sunt îndeplinite următoarele criterii de eligibilitate:I. EG1 – Microîntreprinderile, atât cele existente cât și cele nou înființate trebuie să fie înregistrate și să-și desfășoare 
activitatea propusă prin proiect, în spațiul rural; EG 2 - Beneficiarul trebuie să dovedească viabilitatea investiției și EG6 – Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de 
proprietate/folosință asupra terenului pe o perioadă de cel puțin 10 ani1. Activitatea propusă de LOGOFETESCU ANA, constă în producția de peleți/brichete și prestări 
servicii de balotat. Pentru desfășurarea acestor activități, se propune achiziționarea următoarelor echipamente: - Linie de producție peleți,- Presă de balotat- Tractor (acest 
echipament este luat cu titlu de împrumut de la S.C. TRIUMVIRI COMEX S.R.L., conform Contractului de Comodat atașat Dosarului Cererii de Finanțare).Conform 
Contractului de Închiriere nr. 2121/26.09.2012, spațiul care face obiectul investiției este reprezentat „construcția C1 – centrală termică, având suprafața de 100,555 mp și 
suprafața utiliă de 99,705 mp, din imobilul situat în Comuna Măceșu de Sus, județ Dolj, denumit „Ferma Măceșu”, cu număr cadastral 13 și înscris în CF nr. 9 Măceșu de 
Sus”.În ceea ce privește construcția mai sus menționată, precizăm următoarele:- Este în proprietatea S.C. TRIUMVIRI COMEX S.R.L. – această societate a depus proiect 
în cadrul măsurii 123, sesiunea 01/12 (construire capacitate de depozitare), iar amplasamentul investiției propuse este reprezentat de imobilul „Ferma Măceșu”, situat în 
Comuna Măceșu de Sus, Județ Dolj, cu nr. cadastral 13 și înscris în CF nr. 9 Măceșu de Sus. Analizând documentele care atestă dreptul de folosință/proprietate a 
solicitanților LOGOFETESCU ANA și S.C. TRIUMVIRI COMEX S.R.L. , se evidențiază că imobilul C1 care face obiectul investiției propuse de LOGOFETESCU ANA, este 
parte integrantă a întregului imobil care face obiectul investiției propuse de S.C. TRIUMVIRI COMEX S.R.L., în cadrul măsurii 123. Astfel, locul de implementare al celor 
două investiții este comun prin construcția C1, dată în folosință de S.C. TRIUMVIRI COMEX S.R.L., solicitantului LOGOFETESCU ANA;- Conform Extrasului de Carte 
Funciară, întregul imobil cu nr. cadastral 13, inclusiv construcția C1, care face obiectul prezentei investiții, este ipotecat în favoarea băncii UNICREDIT ȚIRIAC BANK cu 
„interdicțiile de grevare, înstrăinare, închiriere, demolare, alipire, construire, dezmembrare, amenajare, restructurare”;- Conform Raportului asupra vizitei pe teren „în 
construcția C1 va putea fi amplasată linia de producție peleți, neexistând spațiu și pentru presa de balotat și tractorul luat în comodat”;Asfel, având în vedere că locul de 
implementare a investiției:- este comun cu cel al unei alte investiții propuse în cadrul măsurii 123, sesiunea 01/12,- nu asigură posibilitatea de a amplasa toate 
echipamentele propuse prin proiect,- este ipotecat cu „interdicțiile de grevare, înstrăinare, închiriere, demolare, alipire, construire, dezmembrare, amenajare, restructurare”, 
iar în acest sens nu există un acord al băncii,solicitantul nu asigură condiții optime pentru desfășurarea activității propuse în și implicit nu se demontrează viabilitatea 
investiției propuse prin proiect.De asemenea, evidențiem și Contractul de prestări servicii și Contractul de Comodat pentru tractor, ambele fiind încheiate cu S.C. 
TRIUMVIRI COMEX S.R.L.Punctul 6 – Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor măsurii?Pentru a face dovada capacității de cofinanțare, Solicitantul LOGOFETESCU ANA, a depus extras de cont din data de 27.09.2012, emis de Unicredit 
Țiriac Bank. Conform acestuia, la data de 27.09.2012 solicitantul deține suma de 240.000 lei obținută prin împrumut de la un alt solicitant în cadrul Măsurii 312, sesiunea 
01/12, și anume LOGOFETESCU PAULA.În urma analizării documentului de cofinanțare depus de solicitantul LOGOFETESCU PAULA, s-a constat că aceasta a depus 
extras de cont bancar din data de 27.09.2012, emis de Unicredit Țiriac Bank. Conform acestuia, la data de 27.09.2012 solicitantul deține suma de 240.000 lei obținută prin 
împrumut de la un alt solicitant în cadrul măsurii 123, și anume S.C. TRIUMVIRI COMEX S.R.L. Având în vedere acestea, se pot evidenția legăturile financiare dintre 
solicitanți, prin faptul că suma necesară cofinanțării a fost virată de la un solicitant la altul, la aceiași dată.Referitor la S.C. TRIUMVIRI COMEX S.R.L. menționăm 
următoarele:- Logofetescu Paula este asociat cu o cotă de participare de 50 %,- Este proprietarul construcției ce face obiectul activității propuse de LOGOFETESCU ANA,- 
pune la dispoziția Solicitantului LOGOFETESCU ANA, prin Contract de Comodat, tractorul necesar desfășurării activității prestări servicii balotare paie, fiind în același timp 
și beneficiar al acestor servicii.ALTE OBSERVAȚII:Punctul 4 – Fișa de verificare a rezonabilității prețurilorNu se poate verifica rezonabilitatea prețurilor deoarece nu au fost 
atașate oferte / extras din baza de date, pentru echipamentele care se propun a fi achiziționate (linie prefabricate beton și încărcător frontal).

750 312 C 01 12 4 17 00124 2012 9 28
ACHIZIŢIA DE UTILAJE ŞI 
ECHIPAMENTE PENTRU 

PRODUCŢIA DE BUNURI ÎN 
CADRUL MĂSURII 312

POPESCU ILIE-
GEORGE-
GABRIEL

DOLJ
Comuna/Oras 
ROJISTE Sat 

ROJISTE
- - - - - - - - - - 235.295 14.340 200.000 0 35.295 112.945.114

Pct. 1. 3 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu se regaseste in Bazele de date privind alte finanţări pentru acelaşi tip de activitate.Pct.1.4 S-a bifat NU deoarece solicitantul 
nu a mai beneficiat de alt program de finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare proiecte in cadrul aceleiasi masuri;conform pr
screen-ului din RECOM , solicitantul mai este asociat cu cota de participare la pierderi si beneficii de 25% la societatea SC GD TRANSPORT SRL avand codul CAEN 
activitate principala 4941- transporturi rutiere de marfuri si activitati desfasurate la punctele de lucru:4941, 4942. EG2- nu s-a mai verificat viabilitatea investitiei deoarece in 
urma vizitei pe teren s-a constatat faptul ca nu sunt indeplinite conditiile pentru realizarea investitiei prevazuta in memoriul justificativ. EG6-locatia in care doreste sa se 
implementeze investitia nu este racordata la curent electric, nu s-a gasit nicio sursa de electricitate, hala nu este alimentata cu apa necesara fluxului tehnologic, inaltimea 
halei nu permite amplasarea structurii de otel a liniei de productie tuburi de beton iar in bugetul indicativ nu au fost prevazute cheltuieli neeligibile pentru amenajarea 
spatiului(se poate vedea din fotografiile atasate). Spatiul inchiriat nu este compartimentat in asa fel sa existe spatiu de depozitare materie prima si produs finit precum si 
spatiul destinat activitatii productive. Pct.3.1 si pct. 3.3 - am bifat NU deoarece achizitionarea sistemului fotovoltaic nu reprezinta cheltuiala eligibila PERE deoarece cladirea 
in care se doreste implementarea investitiei este utilizata prin contract de comodat.Conform Ghidului Solicitantului aferent M312 :„ Achiziţionarea de echipamente care 
furnizează energie regenerabilă (de exemplu panouri fotovoltaice, solare, pompe geotermale etc.) pentru clădiri utilizate prin contractcu drept de folosinţă este considerată 
modernizare a clădirii şi nu este cheltuiala eligibilă”.Pct.3.7 - am bifat NU deoarece solicitantul nu a trecut valoarea TVA la cheltuiala eligibila. Pct.4.2 - nu au fost atasate 
extrase tiparite din Baza de preturi APDRP , au fost listate si atasate la prezenta fisa de eligibilitate.Pct.4.4- nu au fost atasate trei trei oferte pentru bunuri si servicii a căror 
valoare este mai mare de 15000 Euro şi o oferta pentru bunuri si servicii a caror valoare este mai mica sau egala de 15000 Euro. In urma analizei doc.16, a RECOM -ului, a 
bazele de date cu proiectele contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele:- Acelaşi titlu al proiectului a mai fost identificat la alt proiect avand ca solicitant pe 
PERA IOANA ILEANA.- Acelasi sediu social nu se regaseste si la alt proiect.- Solicitantul POPESCU ILIE GEORGE GABRIEL doreste sa implementeze proiectul in 
comuna ROJISTE, judetul Dolj, comuna in care se mai implementeaza inca 1 proiect cu codul CAEN 1629 “ Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din 
pluta, paie si din materiale vegetale impletite Vizita pe teren a fost facuta simultan si la beneficiarul PERA IOANA ILEANA (beneficiar al aceleiasi masuri in cadrul aceleiasi 
sesiuni cu codul CAEN 1629). Se constata ca locatia unde doresc sa implementeze proiectele solicitatii PERA IOANA ILEANA si POPESCU ILIE GEORGE GABRIEL 
este aceiasi, dar hale diferite . - Reprezentantul legal nu se mai regaseste la alte proiecte;- Reprezentantul legal nu este asociat in cadrul altei societati care a implementat 
sau doreste sa implementeze proiecte pe SAPARD/FEADR.- Consultantul proiectului mai are un proiect depus in comuna Rojiste. Conditiile de neeligibilitate sunt descrise 
la EG6 si anume:- locatia in care doreste sa se implementeze investitia nu este racordata la curent electric, nu s-a gasit nicio sursa de electricitate, hala nu este alimentata 
cu apa necesara fluxului tehnologic, acoperisul halei este degradat precum si in unele parti zidul lateral iar in bugetul indicativ nu au fost prevazute cheltuieli neeligibile 
pentru amenajarea spatiului(se poate vedea din fotografiile atasate). Spatiul inchiriat nu este compartimentat in asa fel sa existe spatiu de depozitare materie prima si produs 
finit precum si spatiul destinat activitatii productive.

751 312 M 01 12 4 17 00173 2012 9 28

"DEZVOLTAREA ACTIVITATII 
SC PLAY DENT SRL PRIN 

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 
STOMATOLOGICE"

SC PLAY DENT 
SRL DOLJ

Comuna/Oras 
CARCEA Sat 

CARCEA
- - - - - - - - - - 144.693 0 101.285 0 43.408 113.046.399

La punctul 1.1 dl. Camen Adrian asociat unic la SC PLAY DENT SRL în urma verificării pe portalul ONRC Serviciul RECOM s-a constatat că dl. Camen Adrian se 
regăseşte ca asociat în următoarele firme:-SC ANALIZE LABORATOR SRL asociat cu un procent de 28,5714285714%,un număr mediu de 10 salariaţi la 31.12.2011-SC 
AVRX SRL asociat cu un procent de 66,67%, un număr mediu de 0 salariaţi la 31.12.2011-SC ECOGRAFIE 3D SRL asociat cu un procent de 10% un număr mediu de 15 
salariaţi la 31.12.2011.Numărul salariaţilor cumulaţi conform procentelor de peste 25 % deţinute de dl Camen Adrian este 2,8+0+5 prin proiect=7,8&lt; 9 salariaţiSe va cere 
prin informaţii suplimentare refacerea declaraţiei de microintreprindere. La EG 1 şi EG 6s –a bifat NU deoarece- în Contractul de comodat cu încheierea de autentificare nr. 
2315/25.09.2012 ,document ataşat la Cererea de finanţare, se specifică ,,Subsemnatele Popescu Zvetlana,Lăcustă Damaianthy şi Truică Primavera împrumută spre 
folosinţă gratuită SC PLAY DENT SRL imobilul situat în com. Coşoveni,sat Cârcea,jud. Dolj” imobil în care solicitantul doreşte să desfăşoare activitatea descrisă prin 
proiect,în realitate imobilul se află în com. Cârcea,sat Cârcea.Documentul prezentat în CF nu face referire la suprafaţa şi localizarea investiţiei.În Certificatul constatator es
specificat la rubrica Sediul social sat Cârcea,com. Cârcea conform contract de comodat nr.2253/19.09.2012, contract care nu se află ataşat la CF.-la CF nu se află ataşat 
extrasul de carte funciară şi nici un document care să certifice că s-au făcut demersuri la OCPI pentru eliberarea acestui extras.Solicitantul a ataşat o adeverinţă eliberată de 
Comuna Cârcea prin care se adevereşte că la nivelul comunei Cârcea nu au fost finalizate lucrările de cadastru general.La EG 8 s –au solicitat informaţii suplimentare:-Vă 
rugăm să refaceţi anexa nr. 4.3 Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis folosind 
datele din CF şi documentele a nexate acesteia. 4. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la mai multe proiecte respective SC EUROAXZ SRL a elaborate proiectele 
CF F 312M 0112 4 17 00014-solicitant Miu Carmen Raluca şi CF F 312M 0112 4 17 00016-solicitant Miu Valentin, CF F 312M 0112 4 17 0015-solicitant Ciucă Aurica. 
Proiectul este NEELIGIBIL deoarece nu sunt îdeplinite griteriile generale de eligibilitatae EG 1 şi EG 6 S–a bifat NU deoarece- în Contractul de comodat cu încheierea de 
autentificare nr. 2315/25.09.2012 ,document ataşat la Cererea de finanţare, se specifică ,,Subsemnatele Popescu Zvetlana,Lăcustă Damaianthy şi Truică Primavera 
împrumută spre folosinţă gratuită SC PLAY DENT SRL imobilul situat în com. Coşoveni,sat Cârcea,jud. Dolj” imobil în care solicitantul doreşte să desfăşoare activitatea 
descrisă prin proiect,în realitate imobilul se află în com. Cârcea,sat Cârcea.Documentul prezentat în CF nu face referire la suprafaţa şi localizarea investiţiei.În Certificatul 
constatator este specificat la rubrica Sediul social sat Cârcea,com. Cârcea conform contract de comodat nr.2253/19.09.2012, contract care nu se află ataşat la CF.-la CF 
nu se află ataşat extrasul de carte funciară şi nici un document care să certifice că s-au făcut demersuri la OCPI pentru eliberarea acestui extras.Solicitantul a ataşat o 
adeverinţă eliberată de Comuna Cârcea prin care se adevereşte că la nivelul comunei Cârcea nu au fost finalizate lucrările de cadastru general.Deasemenea la vizita pe 
teren la clădirea localizată în sat Cârcea,com Cârcea prezintă crăpături,necesitând o expertiză tehnică pentru a fi consolidată.
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752 312 M 01 12 4 17 00176 2012 9 28

ACHIZITIA DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE 

TEHNOLOGICE IN VEDEREA 
DEZVOLTARII ACTIVITATII SC 

SUDBLOCK SRL

SC SUDBLOCK 
SRL DOLJ Comuna/Oras 

TEASC Sat SECUI - - - - - - - - - - 235.000 0 199.750 0 35.250 113.246.149

EG1- Solicitantul nu a prezentat extrasul de carte funciara valabil, pentru a face dovada detinerii dreptului de comodat, prezentatnd adeverinta eliberata de Primaria Teasc 
din care rezulta ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru la nivelul comunei, desi in contractual de comodat este specificat ca imobilul respective este intabulat in cartea 
funciara a localitatii, avand numar cadastral, existand carte funciara pentru imobilul respectiv, document care nu a fost prezentat pentru a certifica existent dreptului real 
asupra imobilului.EG 2- investitia nu este viabila din punct de vedere economic din urmatoarele aspect:In fluxul de productie al produselor finite ( pavele, bordure , boltari ) 
este necesar prepararea betonului, operatie care , potrivit solicitantului se realizeaza prin inchirierea de la terti, nefiind incluse in cadrul Bugetului Indicativ astfel de investii. 
Tinand cont de aceste aspect consideram ca inchirierea de echipamente pentru realizarea fluxului tehnologic nu este o activitate viabila. Deasemenea, in procesul de 
productie, conform datelor din cadrul Memorului Justificativ, 2 manipulanti /tura vor realiza stivuirea manuala a produselor obtinute, produse care pot avea greutati de 50 kg 
( in cazul bordurilor- conform datelor din MJ-pag 49), ca urmare operatiunea de stivuire manuala cu cate 2 manipulanti/tura a produselor obtinute nu este o activiatate viab
din punct de vedere economic.EG 6 - Solicitantul nu a prezentat extrasul de carte funciara valabil, pentru a face dovada detinerii dreptului de comodat, prezentatnd 
adeverinta eliberata de Primaria Teasc din care rezulta ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru la nivelul comunei, desi in contractual de comodat este specificat ca 
imobilul respective este intabulat in cartea funciara a localitatii, avand numar cadastral, existand carte funciara pentru imobilul respectiv, document care nu a fost prezentat 
pentru a certifica existent dreptului real asupra imobilului. EG1- Solicitantul nu a prezentat extrasul de carte funciara valabil, pentru a face dovada detinerii dreptului de 
comodat, prezentatnd adeverinta eliberata de Primaria Teasc din care rezulta ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru la nivelul comunei, desi in contractual de comodat 
este specificat ca imobilul respective este intabulat in cartea funciara a localitatii, avand numar cadastral, existand carte funciara pentru imobilul respectiv, document care 
nu a fost prezentat pentru a certifica existent dreptului real asupra imobilului.EG 2- investitia nu este viabila din punct de vedere economic din urmatoarele aspect:In fluxul 
de productie al produselor finite ( pavele, bordure , boltari ) este necesar prepararea betonului, operatie care , potrivit solicitantului se realizeaza prin inchirierea de la terti, 
nefiind incluse in cadrul Bugetului Indicativ astfel de investii. Tinand cont de aceste aspect consideram ca inchirierea de echipamente pentru realizarea fluxului tehnologic 
nu este o activitate viabila. Deasemenea, in procesul de productie, conform datelor din cadrul Memorului Justificativ, 2 manipulanti /tura vor realiza stivuirea manuala a 
produselor obtinute, produse care pot avea greutati de 50 kg ( in cazul bordurilor- conform datelor din MJ-pag 49), ca urmare operatiunea de stivuire manuala cu cate 2 
manipulanti/tura a produselor obtinute nu este o activiatate viabila din punct de vedere economic.EG 6 - Solicitantul nu a prezentat extrasul de carte funciara valabil, pentru 
a face dovada detinerii dreptului de comodat, prezentatnd adeverinta eliberata de Primaria Teasc din care rezulta ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru la nivelul 
comunei, desi in contractual de comodat este specificat ca imobilul respective este intabulat in cartea funciara a localitatii, avand numar cadastral, existand carte funciara 
pentru imobilul respectiv, document care nu a fost prezentat pentru a certifica existent dreptului real asupra imobilului. Elemente comune care au condus la crearea de 
conditii artificiale:1-Sediul social al solicitantului este in aceeasi locatie cu o alta societate ( SC Teascbloc Factory SRL) , societate care proiect depus in aceeasi sesiune de 
proiecte in cadrul aceleasi masuri2 Amplasamentul investitiei este fractionat in sensul ca jumatate din imobilul proprietarului este prim comodat la actualul solicitant iar 
cealalta jumate a imobilului este la SC Teascbloc Factory SRL , societate care proiect depus in aceeasi sesiune de proiecte in cadrul aceleasi masuri. 3- cele doua proiecte 
aflate in evaluare au acelasi consultant.In urma acestor aspect s-a procedat la extinderea verificarii si am constatat urmatoarele:- Imobilul aferent investitiei a fost fractionat 
in mod artificial in loturi la doua societati care au proiecte aflate in evaluare. Deasemenea, in cadrul locatiei fractionate se desfasoara activitatea productive a SC 
INTELLROM SRL , activitate economica in domeniu de activitate adiacente ( material pentru constructii) , ca urmare in locatia aferente se va desfasura activitatea 
economica a 3 societati, in aceeasi constructie industriala ( hala), fractionate in mod artificial.- Investitiile propuse a celor 3 societati sunt complementare ( material pentru 
constructii) si completeaza fluxul tehnologic de obtinere a materialelor pentru contructii ( boltari, pavele, tigla , etrieri pentru constructii)- Existent unor legaturi intre societati 
astfel: proprietarul terenului SC INTELLROM SRL este detinuta in procent de 80% de catre Matei Nicolae Florian, persoana care este actionar unic la SC GARDA BLOCK 
SRL, societate care contract pe masura 312 in acelasi domeniu de activitate cu actualul proiect. In cadrul actualului proiect actioner este D-na Matei Felicia iar la SC 
Teascbloc Factory SRL este D-na Matei Ionela Madalina , intre aceste persone exista legaturi de rudenie ( sot, sotie, mama)Avand in vedere cele mentionate consideram ca 
solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin . Elemente comune care au condus la crearea de conditii artificiale:1-Sediul social al solicitantului este in 
aceeasi locatie cu o alta societate ( SC Teascbloc Factory SRL) , societate care proiect depus in aceeasi sesiune de proiecte in cadrul aceleasi masuri2 Amplasamentul 
investitiei este fractionat in sensul ca jumatate din imobilul proprietarului este prim comodat la actualul solicitant iar cealalta jumate a imobilului este la SC Teascbloc 
Factory SRL , societate care proiect depus in aceeasi sesiune de proiecte in cadrul aceleasi masuri. 3- cele doua proiecte aflate in evaluare au acelasi consultant.In urma 
acestor aspect s-a procedat la extinderea verificarii si am constatat urmatoarele:- Imobilul aferent investitiei a fost fractionat in mod artificial in loturi la doua societati care

753 312 M 01 12 4 17 00123 2012 9 28 “ACHIZITIE COMBINA 
AGRICOLA”

PAPUC SILVIA-
MARILENA DOLJ Comuna/Oras LEU - - - - - - - - - - 222.420 0 155.694 0 66.726 113.401.843

Pct.1.3 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu s-a regasit in baza de date SAPARD/FEADR privind alte finantari nerambursabile. Pct.1.4 S-a bifat NU deoarece solicitantul 
nu a mai beneficiat de alt program de finantare nerambursabila.Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare proiecte in cadrul aceleiasi masuri;conform print-
screen-ului din RECOM,solicitantul nu ai este actionar in alte firme. La criteriul de eligibilitate EG1 si EG6 s-a bifat NU din urmatoarele considerente:Solicitantul Papuc 
Silvia Marilena a incheiat un contract de comodat nr.1407/24.09.2012, cu dl. Ghitescu Nicolae si d-na. Ghitescu Mariana, pe o perioada de 11 ani, in T26/1,P49 compus 
din teren extravilan in suprafata de 5089 mp. din masuratori. D-na Ghitescu Mariana este solicitant pe masura 312 din aceeasi sesiune 01/12, prin proiect dorind sa 
,,Achizioneze utilaje pentru prestari servicii,, conform cod CAEN 0161, garare utilajelor urmand a fi facuta in comuna Leu, pe aceeasi suprafata de teren extravilan in 
suprafata de 5085 mp, T26/1,P 49 conform contract de vanzare –cumparare nr.382/06.05.2011, de fapt aceeasi suprafata de teren pe care solicitantul Papuc Silvia 
Marilena isi va implementa proiectul.EG3-S-a bifat NU,solicitantul indeplinind acest criteriu. La pct.3.7 Desi in declaratia F a bifat ca nu este platitor de TVA, astfel TVA-ul 
corespunzator cheltuielilor eligibile este trecut in categoria de cheltuieli neeligibile. S-a bifat DA din urmatoarele considerente:Solicitantul Papuc Silvia Marilena a incheiat un 
contract de comodat nr.1407/24.09.2012, cu dl. Ghitescu Nicolae si d-na. Ghitescu Mariana, pe o perioada de 11 ani, in T26/1,P49 compus din teren extravilan in suprafata 
de 5089 mp. din masuratori. D-na Ghitescu Mariana este solicitant pe masura 312 din aceeasi sesiune 01/12, prin proiect dorind sa ,,Achizioneze utilaje pentru prestari 
servicii,, conform cod CAEN 0161, garare utilajelor urmand a fi facuta in comuna Leu, pe aceeasi suprafata de teren extravilan in suprafata de 5085 mp, T26/1,P 49 
conform contract de vanzare –cumparare nr.382/06.05.2011, de fapt aceeasi suprafata de teren pe care solicitantul Papuc Silvia Marilena isi va implementa 
proiectul.Consideram ca solicitantul a creat astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel avantaje ce contravin obiectivelor masurii. S-a bifat NU din 
urmatoarele considerente:Solicitantul Papuc Silvia Marilena a incheiat un contract de comodat nr.1407/24.09.2012, cu dl. Ghitescu Nicolae si d-na. Ghitescu Mariana, pe o 
perioada de 11 ani, in T26/1,P49 compus din teren extravilan in suprafata de 5089 mp. din masuratori. D-na Ghitescu Mariana este solicitant pe masura 312 din aceeasi 
sesiune 01/12, prin proiect dorind sa ,,Achizioneze utilaje pentru prestari servicii,, conform cod CAEN 0161, garare utilajelor urmand a fi facuta in comuna Leu, pe aceeasi 
suprafata de teren extravilan in suprafata de 5085 mp, T26/1,P 49 conform contract de vanzare –cumparare nr.382/06.05.2011, de fapt aceeasi suprafata de teren pe care 
solicitantul Papuc Silvia Marilena isi va implementa proiectul.Consideram ca solicitantul a creat astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel avanta
ce contravin obiectivelor masurii.

754 312 C 01 12 4 17 00122 2012 9 28
ACHIZIŢIA DE UTILAJE ŞI 
ECHIPAMENTE PENTRU 

PRODUCŢIA DE BUNURI ÎN 
CADRUL MĂSURII 312

PERA IOANA- 
ILEANA DOLJ

Comuna/Oras 
ROJISTE Sat 

ROJISTE
- - - - - - - - - - 235.295 24.340 200.000 0 35.295 113.601.843

Pct. 1. 3 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu se regaseste in Bazele de date privind alte finanţări pentru acelaşi tip de activitate.Pct.1.4 S-a bifat NU deoarece solicitantul 
nu a mai beneficiat de alt program de finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare proiecte in cadrul aceleiasi masuri;conform pr
screen-ului din RECOM , solicitantul nu mai este actionar/asociat la alta societatea. EG2- nu s-a mai verificat viabilitatea investitiei deoarece in urma vizitei pe teren s-a 
constatat faptul ca nu sunt indeplinite conditiile pentru realizarea investitiei prevazuta in memoriul justificativ. EG6-locatia in care doreste sa se implementeze investitia nu 
este racordata la curent electric, nu s-a gasit nicio sursa de electricitate, hala nu este alimentata cu apa necesara fluxului tehnologic, acoperisul halei este degradat precum 
si zidul lateralin unele parti iar in bugetul indicativ nu au fost prevazute cheltuieli neeligibile pentru amenajarea spatiului(se poate vedea din fotografiile atasate). Spatiul 
inchiriat nu este compartimentat in asa fel sa existe spatiu de depozitare materie prima si produs finit precum si spatiul destinat activitatii productive. Pct.3.1 si pct. 3.3 - am 
bifat NU deoarece achizitionarea sistemului fotovoltaic nu reprezinta cheltuiala eligibila PERE deoarece cladirea in care se doreste implementarea investitiei este utilizata 
prin contract de comodat.Conform Ghidului Solicitantului aferent M312 :„ Achiziţionarea de echipamente care furnizează energie regenerabilă (de exemplu panouri 
fotovoltaice, solare, pompe geotermale etc.) pentru clădiri utilizate prin contractcu drept de folosinţă este considerată modernizare a clădirii şi nu este cheltuiala 
eligibilă”.Pct.3.7 - am bifat NU deoarece solicitantul nu a trecut valoarea TVA la cheltuiala eligibila. Pct.4.4- nu au fost atasate trei trei oferte pentru bunuri si servicii a căror 
valoare este mai mare de 15000 Euro şi o oferta pentru bunuri si servicii a caror valoare este mai mica sau egala de 15000 Euro. In urma analizei doc.16, a RECOM -ului, a 
bazele de date cu proiectele contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele:- Acelaşi titlu al proiectului a mai fost identificat la alt proiect avand ca solicitant pe 
POPESCU ILIE GEORGE GABRIEL.- Acelasi sediu social nu se regaseste si la alt proiect.- Solicitantul PERA IOANA ILEANA doreste sa implementeze proiectul in 
comuna ROJISTE, judetul Dolj, comuna in care se mai implementeaza inca 1 proiect cu codul CAEN 2361 “ Fabricarea produselor din beton pentru constructii”.Vizita pe 
teren a fost facuta simultan si la beneficiarul POPESCU ILIE GEORGE GABRIEL. (beneficiar al aceleiasi masuri in cadrul aceleiasi sesiuni cu codul CAEN 2361). Se 
constata ca locatia unde doresc sa implementeze proiectele solicitatii PERA IOANA ILEANA si POPESCU ILIE GEORGE GABRIEL este aceiasi, dar hale diferite.- 
Reprezentantul legal nu se regaseste la alte proiecte si nici nu este asociat/actionar in cadrul altei societati care a implementat sau doreste sa implementeze proiecte pe 
SAPARD/FEADR.- Consultantul proiectului mai are un proiect depus in comuna Rojiste. Motivele neindeplinirii conditiilor de neeligibilitate sunt detaliate la EG6 si anume:-
locatia in care doreste sa se implementeze investitia nu este racordata la curent electric, nu s-a gasit nicio sursa de electricitate, hala nu este alimentata cu apa necesara 
fluxului tehnologic, acoperisul halei este degradat precum si zidul lateral in unele parti iar in bugetul indicativ nu au fost prevazute cheltuieli neeligibile pentru amenajarea 
spatiului(se poate vedea din fotografiile atasate). Spatiul inchiriat nu este compartimentat in asa fel sa existe spatiu de depozitare materie prima si produs finit precum si 
spatiul destinat activitatii productive.

755 312 M 01 12 4 17 00121 2012 9 28
ACHIZIŢIA DE UTILAJE  
PENTRU PREGATIREA 

TERENULUI

PUSCU ION-
GHEORGHE DOLJ

Comuna/Oras 
CARCEA Sat 

CARCEA
- - - - - - - - - - 70.860 0 49.602 0 21.258 113.651.445

Pct. 1-In urma verificarii statului de microintreprindere, respectiv statutul intreprinderii Declaratia 11.3 in baza de date RECOM, s-a constatat ca solicitantul Puscu Ion, mai 
are o firma PUSH CONSTRUCT SRL , in care este asociat unic si care are acelasi domeniu de activitate functionand pe piete adiacente, fiind considerat intreprindere 
legata. EG6-In urma verificarii pe teren s-a constatat ca nu exista conditii corespunzatoare gararii pe perioada in care nu se desfasoara activitati specifice, nu exista conditii 
necesare desfasurarii de activitatilor de intretinere curenta a echipamentelor propuse a se achizitiona prin proiect si nu exista nici acces adecvat la spatiul mentionat, terenul 
nu este delimitat.Nu exista accesul amenajat din strada la terenul pe care urmeaza a fi amplasata investitia. Pct. 1-In urma verificarii statului de microintreprindere, respec
statutul intreprinderii Declaratia 11.3 in baza de date RECOM, s-a constatat ca solicitantul Puscu Ion, mai are o firma PUSH CONSTRUCT SRL , in care este asociat unic 
si care are acelasi domeniu de activitate functionand pe piete adiacente, fiind considerat intreprindere legata.EG6-In urma verificarii pe teren s-a constatat ca nu exista 
conditii corespunzatoare gararii pe perioada in care nu se desfasoara activitati specifice, nu exista conditii necesare desfasurarii de activitatilor de intretinere curenta a 
echipamentelor propuse a se achizitiona prin proiect si nu exista nici acces adecvat la spatiul mentionat, terenul nu este delimitat.Nu exista accesul amenajat din strada la 
terenul pe care urmeaza a fi amplasata investitia.

756 312 M 01 12 4 17 00096 2012 9 28
ACHIZITIONAREA DE UTILAJE 

LA S.C. AGE NAUTICA SUD 
CONSTRUCT S.R.L. 

S.C. AGE 
NAUTICA SUD 
CONSTRUCT 

S.R.L.

DOLJ
Comuna/Oras 
PERISOR Sat 

PERISOR
- - - - - - - - - - 173.985 0 121.790 0 52.195 113.773.235

Pct.1.1 - a fost verificata baza RECOM si s-a constatat ca asociatul unic ILIE ANCA GEORGIANA nu mai este asociat/actionar la alte firme. EG2-S-a solicitat prin fisa E3.
sa se refaca partea economica a MJ –ului fara a lua in calcul (anexele B1-B9):- veniturile obtinute cu placa vibro compactoare;- cheltuielile pentru achizitionarea 
acesteia.Am bifat NU deoarece solicitantul nu a prezentat raspunsul la informatiile suplimentare. Pct.3.1- s-a solicitat prin fisa de informatii suplimentare sa se incadreze 
corect in buget valoarea achizitiilor (au fost incadrate la cap.4.5- Dotari)Pct.3.3 - am bifat cu NU deoarece echipamentul placa vibro compactoare” nu este o cheltuiala 
viabila aferenta codului CAEN 4312.Solicitarile cerute prin fisa E3.4 - nu au fost prezentate in termen de 5 zile lucratoare. Pct.4.1- categoria de bunuri nu se regaseste in 
Baza de date APDRP fapt pentru care am bifat NU, nu s-a putut lista si atasa extras cu preturile din aceasta Baza APDRP. Proiectul este declarat NEELIGIBIL in urma 
neprimirii raspunsului la informatiile suplimentare.
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757 312 M 01 12 4 17 00099 2012 9 28

" REALIZARE LINIE DE 
PRODUCTIE CONFECTII 

METALICE SI PARTI 
COMPONENTE ALE 

STRUCTURILOR METALICE IN 
SAT CARCEA, COMUNA 

CARCEA, JUDETUL DOLJ "

SC NOVO 
CRISCONS SRL DOLJ

Comuna/Oras 
CARCEA Sat 

CARCEA
- - - - - - - - - - 180.000 0 150.000 0 30.000 113.923.235

In urma verificarii prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online a 
precizărilor din Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor s-a constatat ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, doamna Glavan Ancu
asociat unic al SC Novo Criscons SRL cu o cota de participare de 100% fiind actionar/ asociat si in alte intreprinderi cu aceasi activitate ca cea finantata prin proiect- 
2511,,Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice’’, dupa cum urmeaza:-SC METALPREST SRL cu o cota de participare de 94% 
impreuna cu domnul Stefanescu- Dragota silviu- Cristian cu o cota de 6%, avand conform situatilor financiare pe anul 2011(date firnizate de RECOM) un numar de 52 de 
salariati;- SC PRIMASERV SRL cu o cota de participare de 1,4% impreuna cu domnul Stefanescu- Dragota silviu- Cristian cu o cota de 98,6%, avand conform situatilor 
financiare pe anul 2011(date firnizate de RECOM) un numar de 54 de salariati;Prin proiect se vor crea 6 locuri de munca, care impreuna cu numarul de salariati de la SC 
METALPREST SRL si SC PRIMASERV SRL depasesc 9 salariati iar solicitantul nu respecta statutul de microintreprindere. La punctul 1.1 ,, Care este statutul 
solicitantului? s-a bifat nu deoarece tinand cont de numarul de salariati declarati in proiect=6 impreuna cu numarul de salariati de la SC METALPREST SRL si SC 
PRIMASERV SRL s-a constata ca solicitantul nu-si mentine statutul de microintreprindere(cel mult noua salariati. Localizarea/ amplasarea proiectului este conforma cu cea 
specificata de solicitant in cererea de finantare si in documentele anexate cererii de finantare, respectiv com.Carcea,str. Pacii, nr.2, jud. Dolj. Solicitantul inchiriaza conform 
contractului de inchiriere nr. 4483/27.07.2012 si extrasului de carte funciara doar 100 mp de teren, dar in cererea de finantare se declara ca hala in care se va desfasura 
activitatea este existenta. In teren se constata ca pe terenul mentionat in extrasul de carte funciara este construita o hala construita de catre SC Primaserv SRL,unde 
doamna Glavan Ancuta are o cota de participare de 94% , proiect finantat prin fondul European POS CCE aferent contractului nr. 2m/27/05.10.20119 cu o valoare 
nerambursabila de 1.052.652 lei, conform panoului fotografiat, care este impartita in mai multe compartimente, nefiind prezentata o schita a lor. In unul din acestea, 
reprezentantul solicitantului a indicat localizarea proiectului, constatandu-se ca nu exista acces separat, iar utilitatile sunt comune intregii hale. Se mentioneaza deasemenea 
ca aceasta situatie este existenta si in cazul altui solicitant SC CSID CONSTRUCT SRL, care are cerere de finantare pentru investitii in cadrul aceleasi masuri si sesiuni de 
depunere la aceasi adresa si avand drep activitate tot realizarea unei linii de productie confectii metalice si parti componente ale structurilor metalice, inchiriind un alt 
compartiment al aceleiasi hale. Vizitele in teren s-au efectuat in aceeasi zi, constatandu-se ca, panoul mentionat mai sus a fost demontat la vizita efectuata pentru 
solicitantul SC Csid Construct SRL, insa la momentul efectuarii vizitei pentru SC NOVO CRISCONS SRL panoul era amplasat pe hala. Investitia propusa prin proiect nu a 
fost inclusa in proiecte SAPARD/ FEADR realizate/ în derulare , dar are elemente comune cu investitia realizate de catre SC Primaserv SRL , realizata prin POS CCE.

758 312 M 01 12 4 17 00178 2012 9 28

 “DEZVOLTAREA ACTIVITATII 
CABINET SC EURO FAM 

MEDICA SRL PRIN ACHIZITIA 
DE ECHIPAMENTE 

MEDICALE”

SC EURO FAM 
MEDICA SRL DOLJ

Comuna/Oras 
VARVORU DE JOS 

Sat CRIVA
- - - - - - - - - - 35.712 0 24.998 0 10.714 113.948.233

,In urma verificarilor prin serviciul online RECOM s-a constatat ca reprezentantul legal de proiect asociat unic in SC EUROFAM MEDICA SRL se regaseste si in firma SC 
PSIHOMED L&amp;M SRL ca asociat cu cota de participare la beneficii si pierderi de 95,24% care desfasoara activitati pe aceeasi piata relevanta prin activitatile autorizate 
conform art.15 din L359/2004 din certificatul constatator emis de ORC.In concluzie declaratia privind statutul de intreprindere este incorecta, deci solicitantul nu apartine 
categoriilor beneficiarilor eligibili si proiectul devine neeligibil. S-au solicitat informatii suplimentare cu privire la completarea datelor din Anexa 4.1, pentru a stabili categoria 
intreprinderii, in urma carora s-a prezentat declaratia cu datele completate, dar fara semnatura celui autorizat sa reprezente intreprinderea. S-a solicitat prin informatii 
suplimentare extras de carte funciara pentru terenul si constructia unde se va desfasura activitatea pentru lamurirea unor aspecte legate de amplsamentul imobilului. In 
urma verificarilor prin serviciul online RECOM s-a constatat ca reprezentantul legal de proiect asociat unic in SC EUROFAM MEDICA SRL se regaseste si in firma SC 
PSIHOMED L&amp;M SRL ca asociat cu cota de participare la beneficii si pierderi de 95,24% care desfasoara activitati pe aceeasi piata relevanta prin activitatile autorizate 
conform art.15 din L359/2004 din certificatul constatator emis de ORC.In concluzie declaratia privind statutul de intreprindere este incorecta, deci solicitantul nu apartine 
categoriilor beneficiarilor eligibili si proiectul devine neeligibil.

759 312 M 01 12 4 17 00102 2012 9 28
DEZVOLTAREA ACTIVITATII 

SC UPSELL SRL PRIN 
ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 

SC UPSELL SRL DOLJ
Comuna/Oras 
CARCEA Sat 

CARCEA
- - - - - - - - - - 198.655 0 168.857 0 29.798 114.117.090

La punctul 1.1 s-a bifat Nu , deoarece asociatul unic solicitantului persoana juridica ,care declara ca v-a angaja 7 persoane pentru priect, detine actiuni in procent de 50% in 
societatea in activitate SC Lucsil Import Export SRL , care are 14 angajati in anul 2011 si 9 in 2010 ( pt 2012 nu s-au depus situatiile financiare). Deoarece nu a fost 
intocmit in mod corespunzator documentul 11.3, bifandu-se intreprindere autonoma, criteriul de eligibilitate nu este indeplinit La EG 1 si EG 6 s-a bifat NU deoarece 
solictantul a comodatat doar mansarda unui imobil locuit tara teren si fara a avea acces si utilitati separate iar spatiul nu indeplineste conditiile de functionare, nefiind 
efectuate finisajele.Deoarece criteriile de eligibilitate nu sunt indeplinite in intregime , nu a mai fost cazul evaluarii viabilitatii proiectului Nu mai este cazul evaluarii viabilitatii 
, deoarece spatiul comodatat nu indeplineste conditiile de functionare conforme proiectului La punctul 1.1 s-a bifat Nu , deoarece asociatul unic solicitantului persoana 
juridica ,care declara ca v-a angaja 7 persoane pentru priect, detine actiuni in procent de 50% in societatea in activitate SC Lucsil Import Export SRL , care are 14 angajati 
in anul 2011 si 9 in 2010 ( pt 2012 nu s-au depus situatiile financiare). Deoarece nu a fost intocmit in mod corespunzator documentul 11.3, bifandu-se intreprindere 
autonoma, criteriul de eligibilitate nu este indeplinit La EG 1 si EG 6 s-a bifat NU deoarece solictantul a comodatat doar mansarda unui imobil locuit tara teren si fara a avea 
acces si utilitati separate iar spatiul nu indeplineste conditiile de functionare, nefiind efectuate finisajele.Deoarece criteriile de eligibilitate nu sunt indeplinite in intregime , nu 
a mai fost cazul evaluarii viabilitatii proiectului

760 312 M 01 12 4 17 00160 2012 9 28

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE 
SI INSTALATII PENTRU 
FABRICAREA DE USI SI 
FERESTRE DIN LEMN IN 
VEDEREA DEZVOLTARII 

ACTIVITATII SC KARAHAUS 
SRL 

SC KARAHAUS 
SRL DOLJ

Comuna/Oras 
MISCHII Sat 

MOTOCI
- - - - - - - - - - 214.682 0 182.480 0 32.202 114.299.570

Investitia ce urmeaza a fi realizata este amplasata in localitatea Mischii, sat Motoci, Judetul Dolj. Locatia unde va fi amplasata investitia este formata din urmatoarele:- 
Extremitatea de est a unei constructii ce avea ca destinatie magazie in suprafatade 185,5 mp.- Constructia respectiva face obiectul a trei contracte de comodat, toti cei trei 
beneficiari avind depuse Cereri de finantare in aceasta sesiune pe masura 312.- In compartimentul solicitantului sunt depozitate foarte multe materiale diverse inclusiv o 
cisterna de combustibil.- Compartimentul nu este amenajeat pentru instalarea masinilor pentru fabricarea usilor si ferestrelor din lemn stratificat.- Compartimentul nu este 
bransat la sursa de energie electrica iar solicitantul nu detine acordul furnizorului in vederea alimentarii cu energie electrica.- Compartimentul comunica prin intermediul un
usi cu celelalte doua compartimente unde sunt depuse proiecte pe aceeasi masura.- Solicitantul nu detine spatii pentru depozitarea materiei brute si nici spatii pentru 
depozitarea produselor finite. Conditiile existente la fata locului nu permit realizarea investitiei.

761 312 M 01 12 4 17 00109 2012 9 28 ACHIZITIA DE UTILAJE 
PENTRU PRESTARI SERVICII

TRANDAFIR 
STEFAN 

CRISTIAN
DOLJ Comuna/Oras 

PIELESTI - - - - - - - - - - 218.341 0 152.839 0 65.502 114.452.409

Pct. 1.1 S-a bifat Nu deoarece solicitantul TRANDAFIR STEFAN-CRISTIAN , care declara ca va angaja 7 persoane pentru prezentul proiect este unic asociat in societatea 
SC ALEGRIA SRL , care este in functiune si are 5 angajati in anul 2011 ( pe anul 2012 nedepunandu-se situatiile financiare) conform extrasului ONRC , prin programul 
RECOM . Constatandu-se ca documentul 11.3 , nu a fost corect completat , bifandu-se intreprindere autonoma, criteriul nu este indeplinit.Pct.1.3 S-a bifat NU deoarece 
solicitantul nu s-a regasit in baza de date SAPARD/FEADR privind alte finantari nerambursabile. Pct.1.4 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de alt 
program de finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare proiecte in cadrul aceleiasi masuri;conform print-screen-ului din RECOM
solicitantul mai este actionar in firmele : SC ALEGRIA SRL , COMAGROIND SA si SC CRYSYL COM SRL. La EG 1 s-a bifat Nu deoarece solicitantul a inchiriat terenul ,in
suprafata de 528 mp conform contractului de comodat si extrasului de carte funciara de la Bancu Silviu-Romica , reprezentand lotul 79, conform actului de dezmembrare 
nr.1490/19.03.2008 si contractului de vanzare-cumparare nr.146/17.01.2008(acesta detine suprafata de 46.250 mp in comuna Pielesti, T39,P68/1). Cu ocazia vizitei in 
teren s-a constatat ca o situatie similara exista si in cazul solicitantului Trandafir Cimino Ionut , ce desfasoara acelasi tip de activitate si alti trei solicitanti ce au inchiriat de la 
acelasi comodant Bancu Silviu-Romica , loturi invecinate respectiv lotul 80,81, 78 si 74 ,fara a fi ingradite separat, neexistand niciun fel de delimitari intre suprafetele 
inchiriate , fiecare lot avand aceeasi cale de acces -lotul 41 . Avand in vedere criteriile de eligibilitate neindeplinite , nu mai este cazul de evaluare a viabilitatii proiectului la 
EG 2.La criteriul EG 6 s-a bifat Nu din motivele aratate la criteriul EG1 . Pct.3.7.Beneficiarul se va autoriza ca si platitor de TVA,astfel TVA-ul corespunzator cheltuielilor 
eligibile este trecut in categoria de cheltuieli neeligibile. Pct.4.2.Nu au fost atasate extrasele tiparite din baza de preturi de referinta,bunurile nu s-au regasit. In urma analizei 
doc.16, a RECOM -ului, a bazele de date cu proiectele contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele: - Acelaşi titlu al proiectului a fost identificat la mai multe 
proiecte elaborate de acelasi consultant si la acelasi amplasament dar si in zone diferite; proiectul contine, in cadrul memoriului justificativ capitole identice cu proiectul « 
Achizitie de utilaje pentru prestari servicii » , beneficiar Trandafir Cimino Ionut , proiect amplasat in aceeasi locatie, loturi diferite , elaborat de acelasi consultant. - 
Solicitantul TRANDAFIR STEFAN-CRISTIAN doreste sa implementeze proiectul in comuna Pielesti, T39,P38/1 , conform contractului de comodat si extrasului de carte 
funciara de la Bancu Silviu-Romica , locatie unde se regasesc alte patru proiecte propuse pentru finantare pe masura 312 , toti solicitantii inchiriind de la acelasi comodata
loruri inveciante, nefiind delimitate clar in teren si neingradite separat cu cale de acces comuna-lotul 41 ;contractele de comodat pentru cei cinci solicitanti pe masura 312 
respectiv : Trandafir Stefan Cristian,Trandafir Cimino Ionut, Trandafir Madalina Elena, Trandafir Maria Liliana si Popescu Sorina Alexandra sunt incheiate in acceasi zi , toti 
solicitanti fiind reprezentati , prin procura speciala de Dicu Lucian.-Solicitantul , Trandafir Stefan-Cristian a asigurat cofinanatrea pentru proiectul « Achizitia de utilaje pentru 
prestari servicii » , beneficiar Popescu Sorina-Alexandra, proiect amplasat in aceeasi locatie, loturi diferite , elaborat de acelasi consultant.Solicitantul TRANDAFIR STEFA
CRISTIAN , care declara ca va angaja 7 persoane pentru prezentul proiect este unic asociat in societatea SC ALEGRIA SRL, care este in functiune si are 5 angajati in anul 
2011 ( pe anul 2012 nedepunandu-se situatiile financiare) conform extrasului ONRC , prin programul RECOM . Constatandu-se ca documentul 11.3 , nu a fost corect 
completat , bifandu-se intreprindere autonoma.Solicitantul mai este actionar cu un procent de 1,344% in COMAGROIND SA , unde Popescu Sorina Alexandra este 
administrator , constatandu-se legaturi intre cei doi solicitanti.
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762 312 M 01 12 4 17 00108 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU PRESTARI SERVICII

TRANDAFIR 
CIMINO IONUT DOLJ Comuna/Oras 

PIELESTI - - - - - - - - - - 169.326 0 118.528 0 50.798 114.570.937

Pct.1.3 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu s-a regasit in baza de date SAPARD/FEADR privind alte finantari nerambursabile. Pct.1.4 S-a bifat NU deoarece solicitantul 
nu a mai beneficiat de alt program de finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare proiecte in cadrul aceleiasi masuri;conform pr
screen-ului din RECOM , solicitantul nu mai este actionar in alte firme. La EG 1 s-a bifat Nu deoarece solicitantul a inchiriat terenul ,in suprafata de 528 mp conform 
contractului de comodat si extrasului de carte funciara de la Bancu Silviu-Romica , reprezentand lotul 74, conform actului de dezmembrare nr.1490/19.03.2008 si 
contractului de vanzare-cumparare nr.146/17.01.2008(acesta detine suprafata de 46.250 mp in comuna Pielesti, T39,P68/1). Cu ocazia vizitei in teren s-a constatat ca o 
situatie similara exista si in cazul solicitantului Trandafir Stefan Cristian , ce desfasoara acelasi tip de activitate si alti trei solicitanti ce au inchiriat de la acelasi comodant 
Bancu Silviu-Romica , loturi invecinate respectiv lotul 80,81, 78 si 79 ,fara a fi ingradite separat, neexistand niciun fel de delimitari intre suprafetele inchiriate , fiecare lot 
avand aceeasi cale de acces -lotul 41 . Avand in vedere criteriile de eligibilitate neindeplinite , nu mai este cazul de evaluare a viabilitatii proiectului la EG 2.La criteriul EG 6 
s-a bifat Nu din motivele aratate la criteriul EG1 . Pct.3.7.Beneficiarul se va autoriza ca si platitor de TVA,astfel TVA-ul corespunzator cheltuielilor eligibile este trecut in 
categoria de cheltuieli neeligibile. Pct.4.2.Nu au fost atasate extrasele tiparite din baza de preturi de referinta,bunurile nu s-au regasit. In urma analizei doc.16, a RECOM -
ului, a bazele de date cu proiectele contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele:Solicitantul TRANDAFIR CIMINO-IONUT isi are domiciliul la acceasi adresa cu 
un alt solicitant in cadrul aceleiasi masuri TRANDAFIR MADALINA-ELENA . - Acelaşi titlu al proiectului a fost identificat la mai multe proiecte elaborate de acelasi 
consultant si la acelasi amplasament dar si in zone diferite; proiectul contine, in cadrul memoriului justificativ capitole identice cu proiectul « Achizitia de utilaje pentru 
prestari servicii » , beneficiar Trandafir Stefan-Cristian , proiect amplasat in aceeasi locatie, loturi diferite , elaborat de acelasi consultant. - Solicitantul TRANDAFIR CIMINO-
IONUT doreste sa implementeze proiectul in comuna Pielesti, T39,P38/1 , conform contractului de comodat si extrasului de carte funciara de la Bancu Silviu-Romica , 
locatie unde se regasesc alte patru proiecte propuse pentru finantare pe masura 312 , toti solicitantii inchiriind de la acelasi comodatar , loruri inveciante, nefiind delimitate 
clar in teren si neingradite separat cu cale de acces comuna-lotul 41 ;contractele de comodat pentru cei cinci solicitanti pe masura 312 respectiv : Trandafir Stefan 
Cristian,Trandafir Cimino Ionut, Trandafir Madalina Elena, Trandafir Maria Liliana si Popescu Sorina Alexandra sunt incheiate in acceasi zi , toti solicitanti fiind reprezentati , 
la vizita in teren , prin procura speciala de Dicu Lucian.-Solicitantul , Trandafir Cimino-Ionut a asigurat cofinantarea pentru proiectul « Achizitia de utilaje pentru prestari 
servicii » , beneficiar Maria Liliana, proiect amplasat in aceeasi locatie, loturi diferite , elaborat de acelasi consultant., constatandu-se legaturi intre solicitanti.

763 312 M 01 12 4 17 00095 2012 9 28
„FIERUL FORJAT – O 

ACTIVITATE ROMANEASCA 
TRADITIONALA”

DUMITRU 
MARINEL 
CATALIN

DOLJ Comuna/Oras 
PODARI Sat LIVEZI - - - - - - - - - - 235.200 0 199.920 0 35.280 114.770.857

Activitatea propusa conform Cererii de finantare nu se incadreaza in activitatea specifica CAEN-2511"Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor 
metalice" pentru care solicitantul s-a angajat ca se va autoriza ca si intreprindere individuala.Activitatea propusa conform cererii de finantare SF din care rezulta "Garduri si 
porti din fier forjat" se incadreaza la codurile CAEN 2562"Operatiuni de mecanica generala"- a diverselor piese metalice care presupun operatiuni de : "taiere, polizare, 
sudare,imbinare la capete, etc." nu s-au anexat oferte sau printscreen aferent BDPS conform procedurii. Activitatea propusa conform Cererii de finantare nu se incadreaza
activitatea specifica CAEN-2511"Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice" pentru care solicitantul s-a angajat ca se va autoriza ca si 
intreprindere individuala.Activitatea propusa conform cererii de finantare SF din care rezulta "Garduri si porti din fier forjat" se incadreaza la codurile CAEN 2562"Operatiuni 
de mecanica generala"- a diverselor piese metalice care presupun operatiuni de : "taiere, polizare, sudare,imbinare la capete, etc."CRiteriul de eligibilitate EG3 nu este 
indeplinit deoarece,Anexele C au fost completate gresit si nu s+a tinut cont de precizarea din cadrul Anexei 3 continutul cadru a memoriului justificativ "se va urmaro 
corelarea dintre flruxurile previzionate ca intrari si iesiri cu celelalte sectiuni" si astfel in anul 1 al implementarii s-au previzionat gresit intrari de numerar din activitatea de 
exploatare aferente activitatii propusa prin proiect.Aceste (intrari si iesiri de numerar) care stau la baza intocmirii prognozelor financiare (fluxului de numerar) conduc la 
intocmirea incorecta a proiectiilor financiare si influenteaza in mod eronat valorile indicatorilor financiari in baza carora se verifica criteriul de eligibilitate "EG3-Beneficiarul 
trebuie sa demonstreze viabilitate investitiei"

764 312 M 01 12 4 17 00112 2012 9 28
ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 

PENTRU ORGANIZARE DE 
TARGURI SI EXPOZITII

SACEANU MIHAI DOLJ
Comuna/Oras 
PIELESTI Sat 

PIELESTI
- - - - - - - - - - 178.280 0 124.796 0 53.484 114.895.653

Pct.1.3 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu s-a regasit in baza de date SAPARD/FEADR privind alte finantari nerambursabile. Pct.1.4 S-a bifat NU deoarece solicitantul 
nu a mai beneficiat de alt program de finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare proiecte in cadrul aceleiasi masuri;-conform 
print-screen-ului din RECOM solicitantul nu mai este actionar/asociat la alta societate. La criteriul de eligibilitate EG1 si EG6 s-a bifat NU din urmatoarele 
considerente:Solicitantul SACEANU MIHAI a incheiat contractul de comodat nr.1393/21.09.2012 cu dl. DUMITRU TRAIAN si d-na DUMUTRU TUDORITA pe o perioada 
de 11 ani in T47 si P67 astfel:- Lotul 1/2 de proprietate, compus din teren intravilan in suprafata exclusiva de 250 mp din acte si 249 mp din masuratori.-Suprafata indiviza 
de 3 mp din Lotul 1/9 cu suprafata totala de 113 mp;-Suprafata indiviza de 23 mp din Lotul 1 cu suprafata totala de 938 mp;-Suprafata indiviza de 22 mp din suprafata 
totala de 902 mp,teren in proprietate indiviza ce face parte din suprafata totala de 3.102 mp,reprezentand Corpul 17-parcela 17A-drum de acces.In urma vizitei in teren s-a 
constatat ca in aceiasi tarla si parcela, respectiv T47 si P67, avand lot invecinat , respectiv ½ doreste sa implementeze BIZOI PATRICIA ,solicitant al M312 in cadrul 
aceleiasi sesiuni 01/12 ,cu acelasi domeniu de activitate, CAEN 8230 ,cu acelasi tip de investitie,,Activitati de organizare targuri si expozitii,, si DICU LUCIAN solicitant al 
M312 in cadrul aceleiasi sesiuni 01/12 ce desfasoara activitatea conform codului CAEN 4399.Intre cele trei suprafete de teren nu exista nici un fel de delimitare , fiecare lot 
avand aceiasi cale de acces-Corpul 17-parcela 17A .Aceiasi cale de acces, respectiv Corpul 17-parcela 17A o are si SC BLUEBRICK SRL,solicitant al M312 in cadrul 
aceleiasi sesiuni 01/12 ce desfasoare activitatea conform codului CAEN 4399. Avand in veder criteriile de eligibilitate neandeplinite ,nu mai este cazul de evaluare a 
viabilitatii proiectului la EG2. La criteriul EG6 s-a bifat NU din motivele aratate la EG1. Solicitantul SACEANU MIHAI doreste sa implementeze proiectul in comuna 
PIELESTI, judetul DOLJ. Activitatea pe care doreste sa o desfasoare conform codului CAEN 8230 este: ,,ACTIVITATI DE ORGANIZARE TARGURI SI EXPOZITII,,. 
Pentru aceasta solicitantul SACEANU MIHAI a incheiat un contract de comodat pentru T47,P67, compus din teren intravilan in suprafata de 249 mp din masuratori, pe o 
perioada de 11 ani, conform contractului de comodat nr.1393/21.09.2012 incheiat cu DUMITRU TRAIAN si DUMITRU TUDORITA. Terenul pe care se doreste 
implementarea investitiei este lot vecin cu mai multi solicitanti ai aceleiasi masuri M312-sesiunea 01/12( BIZOI PATRICIA, DICU LUCIAN SI SC BLUEBRICK SRL)-
Memoriul justificativ este identic cu Memoriul justificativ al solicitantului BIZOI PATRICIA,valoarea investitiei este identica cu cea a lui BIZOI PATRICIA, proiectele sunt 
amplasate in aceeasi locatie, loturi diferite.-Sursa de cofinantare conform extrasului de cont atasat la prezenta Cerere de Finantare este aceiasi cu cea a solicitantilor BIZOI 
PATRICIA si DICU LUCIAN, respectiv IANCU CONSTANTIN CRISTIAN SI SC ADA¤ ROBY SRL.In urma analizei doc.16, a RECOM -ului, a bazelor de date cu proiectele 
contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele: -Comodantul Dumitru Tudorita are proiect depus pe M312 in sesiunea 01/11,,ACHIZITIE DE 
UTILAJE/ECHIPAMENTE,, in comuna Motatei, judetul Dolj. Consideram ca SACEANU MIHAI , a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj 
ce contravine obiectivelor masurii. Solicitantul SACEANU MIHAI doreste sa implementeze proiectul in comuna PIELESTI, judetul DOLJ. Activitatea pe care doreste sa o 
desfasoare conform codului CAEN 8230 este: ,,ACTIVITATI DE ORGANIZARE TARGURI SI EXPOZITII,,. Pentru aceasta solicitantul SACEANU MIHAI a incheiat un 
contract de comodat pentru T47,P67, compus din teren intravilan in suprafata de 249 mp din masuratori, pe o perioada de 11 ani, conform contractului de comodat 
nr.1393/21.09.2012 incheiat cu DUMITRU TRAIAN si DUMITRU TUDORITA. Terenul pe care se doreste implementarea investitiei este lot vecin cu mai multi solicitanti ai 
aceleiasi masuri M312-sesiunea 01/12( BIZOI PATRICIA, DICU LUCIAN SI SC BLUEBRICK SRL)-Memoriul justificativ este identic cu Memoriul justificativ al solicitantului 
BIZOI PATRICIA,valoarea investitiei este identica cu cea a lui BIZOI PATRICIA, proiectele sunt amplasate in aceeasi locatie, loturi diferite.-Sursa de cofinantare conform 
extrasului de cont atasat la prezenta Cerere de Finantare este aceiasi cu cea a solicitantilor BIZOI PATRICIA si DICU LUCIAN, respectiv IANCU CONSTANTIN CRISTIAN 
SI SC ADA¤ ROBY SRL.In urma analizei doc.16, a RECOM -ului, a bazelor de date cu proiectele contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele: -Comodantul 
Dumitru Tudorita are proiect depus pe M312 in sesiunea 01/11,,ACHIZITIE DE UTILAJE/ECHIPAMENTE,, in comuna Motatei, judetul Dolj. Consideram ca SACEANU 
MIHAI , a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj ce contravine obiectivelor masurii.

765 312 M 01 12 4 17 00103 2012 9 28 ACTIVITATI DE ORGANIZARE 
TARGURI SI EXPOZITII BIZOI PATRICIA DOLJ

Comuna/Oras 
PIELESTI Sat 

PIELESTI
- - - - - - - - - - 178.280 0 124.796 0 53.484 115.020.449

Pct.1.3 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu s-a regasit in baza de date SAPARD/FEADR privind alte finantari nerambursabile. Pct.1.4 S-a bifat NU deoarece solicitantul 
nu a mai beneficiat de alt program de finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare proiecte in cadrul aceleiasi masuri;conform pr
screen-ului din RECOM . La criteriul de eligibilitate EG1 si EG6 s-a bifat NU din urmatoarele considerente:Solicitantul BIZOI PATRICIA a incheiat contractul de comodat 
nr.1349/21.09.2012 cu dl. DUMITRU TRAIAN si d-na DUMUTRU TUDORITA pe o perioada de 11 ani in T47 si P67 astfel:- Lotul 1/1 de proprietate, compus din teren 
intravilan in suprafata exclusiva de 305 mp din acte si 304 mp din masuratori.-Suprafata indiviza de 4mp din Lotul 1/9 cu suprafata totala de 113mp;-Suprafata indiviza de 
28mp din Lotul 1 cu suprafata totala de 938mp;-Suprafata indiviza de 27 mp din suprafata totala de 902 mp,teren in proprietate indiviza ce face parte din suprafata totala de 
3.102 mp,reprezentand Corpul 17-parcela 17A-drum de acces.In urma vizitei in teren s-a constatat ca in aceiasi tarla si parcela, respectiv T47 si P67, avand lot invecinat , 
respectiv ½ doreste sa implementeze SACEANU MIHAI ,solicitant al M312 in cadrul aceleiasi sesiuni 01/12 ,cu acelasi domeniu de activitate, CAEN 8230 ,cu acelasi tip d
investitie,,Activitati de organizare targuri si expozitii,, si DICU LUCIAN solicitant al M312 in cadrul aceleiasi sesiuni 01/12 ce desfasoara activitatea conform codului CAEN 
4399.Intre cele trei suprafete de teren nu exista nici un fel de delimitare , fiecare lot avand aceeasi cale de acces-Corpul 17-parcela 17A .Aceiasi cale de acces, respectiv 
Corpul 17-parcela 17A o are si SC BLUEBRICK SRL,solicitant al M312 in cadrul aceleiasi sesiuni 01/12 ce desfasoare activitatea conform codului CAEN 4399. Avand in 
veder criteriile de eligibilitate neandeplinite ,nu mai este cazul de evaluare a viabilitatii proiectului la EG2. La criteriul EG6 s-a bifat NU din motivele aratate la EG1. 
Solicitantul BIZOI PATRICIA doreste sa implementeze proiectul in comuna PIELESTI, judetul DOLJ. Activitatea pe care doreste sa o desfasoare conform codului CAEN 
8230 este: ,,ACTIVITATI DE ORGANIZARE TARGURI SI EXPOZITII,,. Pentru aceasta solicitantul BIZOI PATRICIA a incheiat un contract de comodat pentru T47,P67, 
compus din teren intravilan in suprafata de 304 mp din masuratori, pe o perioada de 11 ani, conform contractului de comodat nr.1394/21.09.2012 incheiat cu DUMITRU 
TRAIAN si DUMITRU TUDORITA. Terenul pe care se doreste implementarea investitiei este lot vecin cu mai multi solicitanti ai aceleiasi masuri M312-sesiunea 01/12( 
SACEANU MIHAI, DICU LUCIAN SI SC BLUEBRICK SRL)-Memoriul justificativ este identic cu Memoriul justificativ al solicitantului SACEANU MIHAI,valoarea investitiei 
este identica cu cea a lui SACEANU MIHAI, proiectele sunt amplasate in aceeasi locatie, loturi diferite.-Sursa de cofinantare conform extrasului de cont atasat la prezenta 
Cerere de Finantare este aceiasi cu cea a solicitantilor SACEANU MIHAI si DICU LUCIAN si anume IANCU CONSTANTIN CRISTIAN SI SC ADA&amp;ROBY SRL.-
Comodantul Dumitru Tudorita are proiect depus pe M312 in sesiunea 01/11,,ACHIZITIE DE UTILAJE/ECHIPAMENTE,, in comuna Motatei, judetul Dolj. Consideram ca 
Bizoi Patricia , a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj ce contravine obiectivelor masurii. Solicitantul BIZOI PATRICIA doreste sa 
implementeze proiectul in comuna PIELESTI, judetul DOLJ. Activitatea pe care doreste sa o desfasoare conform codului CAEN 8230 este: ,,ACTIVITATI DE 
ORGANIZARE TARGURI SI EXPOZITII,,. Pentru aceasta solicitantul BIZOI PATRICIA a incheiat un contract de comodat pentru T47,P67, compus din teren intravilan in 
suprafata de 304 mp din masuratori, pe o perioada de 11 ani, conform contractului de comodat nr.1394/21.09.2012 incheiat cu DUMITRU TRAIAN si DUMITRU 
TUDORITA. Terenul pe care se doreste implementarea investitiei este lot vecin cu mai multi solicitanti ai aceleiasi masuri M312-sesiunea 01/12( SACEANU MIHAI, DICU 
LUCIAN SI SC BLUEBRICK SRL)-Memoriul justificativ este identic cu Memoriul justificativ al solicitantului SACEANU MIHAI,valoarea investitiei este identica cu cea a lui 
SACEANU MIHAI, proiectele sunt amplasate in aceeasi locatie, loturi diferite.-Sursa de cofinantare conform extrasului de cont atasat la prezenta Cerere de Finantare este 
aceiasi cu cea a solicitantilor SACEANU MIHAI si DICU LUCIAN si anume IANCU CONSTANTIN CRISTIAN SI SC ADA&amp;ROBY SRL.-Comodantul Dumitru Tudorita 
are proiect depus pe M312 in sesiunea 01/11,,ACHIZITIE DE UTILAJE/ECHIPAMENTE,, in comuna Motatei, judetul Dolj. Consideram ca Bizoi Patricia , a creat conditii 
artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj ce contravine obiectivelor masurii.
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766 312 M 01 12 4 17 00092 2012 9 28 ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 
PENTRU PRINTURI DIVERSE

GHIMIS 
NICOLETA 
MONICA

DOLJ
Comuna/Oras 
CARCEA Sat 

CARCEA
- - - - - - - - - - 185.299 0 157.504 0 27.795 115.177.953

Nu s-au prezentat trei oferte semnate . Au fost create conditii artificiale pentru obtinerea de fonduri nerambursabile , deoarece din analizarea documentelor anexate cereri
finantare si a bazei de date cu proiectele depuse in cadrul masurii rezulta ca solicitantul a primit banii de cofinantare ( conform extrasului de cont ) de la mandatarul care a 
intermediat comodatarea spatiului ce face obiectul proiectului , imobil care, la data efectuarii vizitei in teren , s-a dovedit a fi o casa locuita, mobilata si dotata pentru acesta 
destinatie. Se precizeaza ca mandatarul , care a depus cerere de finantare pe aceasta masura dar fara a primi finantare , este asociat intr-o societate care are inscrise 
printre activitati si pe cele ale proiectului la care se face referire , conform extraselor din baza de date ONRC, prin programul RECOM . Deasemenea , din consultarea bazei 
de date cu proiectele depuse in cadrul masurii se constata ca imobilul comodatat , care se dovedeste a fi aceeasi ca si la cerea de finantare F312M011241700068 , depusa 
de catre solicitantul , in cadrul aceleiasi masuri si pentru aceeasi masura. Confruntand cererile de finantare se constata ca in aceeasi data , la care s-au intocmit contractele 
de comodat pentru cele doua proiecte, imobilul aflat in proprietatea comodantilor, a fost dezmembrat prin actul de dezmembrare nr. 1385 , conform extraselor de carte 
funciara , imobilele rezultate facand obiectul celor doua cereri de finantare , care au si acelasi obiect de activitate, rezultand de aici concluzia ca a fost produsa o fractionare 
artificiala a investitiei, existand complementaritate a celor doua investitii si legaturi financiare intre comodanti prin mandatar si solicitanti. Au fost create conditii artificiale 
pentru obtinerea de fonduri nerambursabile , deoarece din analizarea documentelor anexate cererii de finantare si a bazei de date cu proiectele depuse in cadrul masurii 
rezulta ca solicitantul a primit banii de cofinantare ( conform extrasului de cont ) de la mandatarul care a intermediat comodatarea spatiului ce face obiectul proiectului , 
imobil care, la data efectuarii vizitei in teren , s-a dovedit a fi o casa locuita, mobilata si dotata pentru acesta destinatie. Se precizeaza ca mandatarul , care a depus cerere 
de finantare pe aceasta masura dar fara a primi finantare , este asociat intr-o societate care are inscrise printre activitati si pe cele ale proiectului la care se face referire , 
conform extraselor din baza de date ONRC, prin programul RECOM . Deasemenea , din consultarea bazei de date cu proiectele depuse in cadrul masurii se constata ca 
imobilul comodatat , care se dovedeste a fi aceeasi ca si la cerea de finantare F312M011241700068 , depusa de catre solicitantul , in cadrul aceleiasi masuri si pentru 
aceeasi masura. Confruntand cererile de finantare se constata ca in aceeasi data , la care s-au intocmit contractele de comodat pentru cele doua proiecte, imobilul aflat in 
proprietatea comodantilor, a fost dezmembrat prin actul de dezmembrare nr. 1385 , conform extraselor de carte funciara , imobilele rezultate facand obiectul celor doua 
cereri de finantare , care au si acelasi obiect de activitate, rezultand de aici concluzia ca a fost produsa o fractionare artificiala a investitiei, existand complementaritate a 
celor doua investitii si legaturi financiare intre comodanti prin mandatar si solicitanti.

767 312 C 01 12 4 17 00101 2012 9 28

„CONSTRUIRE HALA 
PRODUCTIE BOLTARI, 
PAVELE SI BORDURI SI 
IMPREJMUIRE TEREN”

CIOCHINA ALIN-
LAURENTIU DOLJ

Comuna/Oras 
SIMNICU DE SUS 
Sat DUDOVICESTI

- - - - - - - - - - 230.000 23.000 195.500 0 34.500 115.373.453

La punctul 1.1 s-a bifat NU deoarece in urma verificarilor efectuate in baza de date RECOM s-a constatat ca solicitantul, persoana fizica care declara ca se va autoriza ca 
intreprindere individuala cu 8 angajati figureaza fara sa declare in documentul 11.3 la data depunerii proiectului ca este: - asociat unic (pondere 100%) la SC Alinush SRL, 
societate inregistrata la Registrul Comertului cu J16/812/2006, CUI 18623613, avand cod CAEN principal 4939 „Alte transporturi terestre de calatori n.c.a”, activitatea 
autorizata conform art 15 din legea 359/2004 care se desfasoara la sediul social in Mun Craiova, Str Sadu Nr 28, Cam 1 Jud Dolj, avand si punct de lucru in comuna 
Simnicu de Sus, sat Dudovicesti, str. Craiovei nr 175, Jud Dolj unde desfasoara activitatea autorizata conform art 15 din legea 359/2004 activitati incadrate in codurile 
CAEN 2361, 2369, 4520, 4532, 4711, 4719, solicitantul propunand sa implementeze investitia in aceeasi localitate in care are deja deschis un punct de lucru si cu acelasi 
cod CAEN 2361 „ Fabricarea produselor din beton pentru constructii” ; Numarul angajatilor in anul 2012 este 1. In documentul 11.3 solicitantul s-a declarat ca intreprindere 
autonoma, desi conform verificarilor in RECOM s-a constatat ca statutul corect este cel de intreorindere legate, fara a i se modifica statutul de microintreprindere. 
Solicitantul nu a prezentat certificat de atestare fiscala emis de primaria comunei Simnicu de Sus pentru dovedirea lipsei datoriilor in localitatea in care se va amplasa 
investitia si anume comuna Simnicu de Sus, sat Dudovicesti, Jud Dolj. La punctul 1.1 s-a bifat NU deoarece in urma verificarilor efectuate in baza de date RECOM s-a 
constatat ca solicitantul, persoana fizica care declara ca se va autoriza ca intreprindere individuala cu 8 angajati figureaza fara sa declare in documentul 11.3 la data 
depunerii proiectului ca este: - asociat unic (pondere 100%) la SC Alinush SRL, societate inregistrata la Registrul Comertului cu J16/812/2006, CUI 18623613, avand cod 
CAEN principal 4939 „Alte transporturi terestre de calatori n.c.a”, activitatea autorizata conform art 15 din legea 359/2004 care se desfasoara la sediul social in Mun Craio
Str Sadu Nr 28, Cam 1 Jud Dolj, avand si punct de lucru in comuna Simnicu de Sus, sat Dudovicesti, str. Craiovei nr 175, Jud Dolj unde desfasoara activitatea autorizata 
conform art 15 din legea 359/2004 activitati incadrate in codurile CAEN 2361, 2369, 4520, 4532, 4711, 4719, solicitantul propunand sa implementeze investitia in aceeasi 
localitate in care are deja deschis un punct de lucru si cu acelasi cod CAEN 2361 „ Fabricarea produselor din beton pentru constructii” ; Numarul angajatilor in anul 2012 
este 1. In documentul 11.3 solicitantul s-a declarat ca intreprindere autonoma, desi conform verificarilor in RECOM s-a constatat ca statutul corect este cel de intreorindere 
legate, fara a i se modifica statutul de microintreprindere. Solicitantul nu a prezentat certificat de atestare fiscala emis de primaria comunei Simnicu de Sus pentru dovedire
lipsei datoriilor in localitatea in care se va amplasa investitia si anume comuna Simnicu de Sus, sat Dudovicesti, Jud Dolj. La EG1 s – a bifat NU din urmatoarele motive: 
Conform informatiilor mentionate in Studiu de fezabilitate reiese ca terenul pe care va fi amplasata investitia este situat in extravilanul comunei Simnicu de Sus, sat 
Dudovicesti, Str Aleea 1 Jieni, nr 26, Jud. Dolj cu o suprafata de 651 mp, pe tarlaua 113, parcela 13 cu numar cadastral 590/14. Proprietatea detinuta de Ciochina Alin 
Laurentiu conform contractului de vanzare – cumparate 1324/15.04.2009 si a Actului de partaj voluntar 1563/11.04.2009 in suprafata de 651 mp teren arabil este identificat 
cu numarul cadastral 590/14, situat in extravilanul comunei Simnicu de Sus, insa conform informatiilor mentionate in Certificatul de Urbanism nr 163/18.09.2012 emis de 
Primaria Comunei Simnicu de Sus terenul in suprafata de 651 mp este situat in intravilanul Comunei Simnicu de Sus, sat Dudovicesti, Str Aleea 1 Jieni, nr 26, Jud. Dolj. 
Acest certificat de urbanism nu este emis de Consiliul Judetean Dolj, avand in vedere ca terenul este incadrat in categoria extravilan conform extrasului de carte funciara 
79967/21.09.2012. La EG 2 nu a fost prezentat in plansele desenate din studiul de fezabilitate amplasarea utilajelor / echipamentelor tehnologice / echipamentelor de 
transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si nici tronsoanele retelelor de utilitati aflate atat in interiorul cat si in exteriorul suprafetei delimitate din punct de 
vedere juridic ca apartinand obiectului de investitie. De asemenea nu a fost anexata oferta pentru toate utilajele de dotare ale constructiilor a caror valoare nu depaseste 
15.000 euro: vas de expansiune, cos fum din inox, boiler, tablou electric general, ventilatoare, corpuri de iluminat, radiatoare incalzire, sistem de conditionare a aerului si 3 
oferte pentru panouri solare, avand in vedere ca valoarea depaseste 15.000 euro. La EG1 s – a bifat NU din urmatoarele motive: Conform informatiilor mentionate in Studiu 
de fezabilitate reiese ca terenul pe care va fi amplasata investitia este situat in extravilanul comunei Simnicu de Sus, sat Dudovicesti, Str Aleea 1 Jieni, nr 26, Jud. Dolj cu o 
suprafata de 651 mp, pe tarlaua 113, parcela 13 cu numar cadastral 590/14. Proprietatea detinuta de Ciochina Alin Laurentiu conform contractului de vanzare – cumparate 
1324/15.04.2009 si a Actului de partaj voluntar 1563/11.04.2009 in suprafata de 651 mp teren arabil este identificat cu numarul cadastral 590/14, situat in extravilanul 
comunei Simnicu de Sus, insa conform informatiilor mentionate in Certificatul de Urbanism nr 163/18.09.2012 emis de Primaria Comunei Simnicu de Sus terenul in 
suprafata de 651 mp este situat in intravilanul Comunei Simnicu de Sus, sat Dudovicesti, Str Aleea 1 Jieni, nr 26, Jud. Dolj. Acest certificat de urbanism nu este emis de 
Consiliul Judetean Dolj, avand in vedere ca terenul este incadrat in categoria extravilan conform extrasului de carte funciara 79967/21.09.2012. La EG 2 nu a fost prezentat 
in plansele desenate din studiul de fezabilitate amplasarea utilajelor / echipamentelor tehnologice / echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin 
proiect si nici tronsoanele retelelor de utilitati aflate atat in interiorul cat si in exteriorul suprafetei delimitate din punct de vedere juridic ca apartinand obiectului de investitie. 
De asemenea nu a fost anexata oferta pentru toate utilajele de dotare ale constructiilor a caror valoare nu depaseste 15 000 euro: vas de expansiune cos fum din in

768 312 C 01 12 4 17 00082 2012 9 28
CONSTRUIRE SI DOTARE 

HALA MATERIALE 
RECICLABILE

S.C. BEST 
EUROPE 

RECYCLING 
S.R.L.

DOLJ

Comuna/Oras 
ROBANESTI Sat 
ROBANESTII DE 

SUS

- - - - - - - - - - 235.000 5.310 199.750 0 35.250 115.573.203

LA punctul 1.1 s-a bifat statutul de microintreprindere , dar se face observatia ca din analiza bazei de date a ONRC prin programul RECOM , asociatul unic al societatii 
solicitante a fost identificat ca detinand actiuni majoritare - 90% in cadrul societatii SC Alexion Consult SRL, care este in functiune si avut in anii 2011 si 2012 un angajat, si 
deasemenea detine 95% actiuni in societatea SC Yanni M. Consulting SRL , in conditiile in care prin cererea de finantare a carei solicitanta este SC Best Europe Consulti
SRL se propune crearea a 8 locuri de munca. Din analiza codurilor CAEN a celor 3 societati rezulta insa ca acestea nu au activitati comune si pe aceleasi piete relevante. 
La punctul 1.6 s-a bifat NU din urmatoarele considerente : Codul CAEN inscris de catre solicitant in cererea de finantare si care este corespunzator obiectului activitatii 
proiectului, nu se regaseste si in certificatul constatator al societatii depus la carerea de finantare. Conform acestui certificat CAEN-ul principal inscris este 3832- 
Recuperarea materialelor reciclabile sortate. Nu sunt mentionate alte coduri secundare. LA punctul 1.1 s-a bifat statutul de microintreprindere , dar se face observatia ca din 
analiza bazei de date a ONRC prin programul RECOM , asociatul unic al societatii solicitante a fost identificat ca detinand actiuni majoritare - 90% in cadrul societatii SC 
Alexion Consult SRL, care este in functiune si avut in anii 2011 si 2012 un angajat, si deasemenea detine 95% actiuni in societatea SC Yanni M. Consulting SRL , in 
conditiile in care prin cererea de finantare a carei solicitanta este SC Best Europe Consulting SRL se propune crearea a 8 locuri de munca. Din analiza codurilor CAEN a 
celor 3 societati rezulta insa ca acestea nu au activitati comune si pe aceleasi piete relevante. La punctul 1.6 s-a bifat NU din urmatoarele considerente : Codul CAEN 
inscris de catre solicitant in cererea de finantare si care este corespunzator obiectului activitatii proiectului, nu se regaseste si in certificatul constatator al societatii depus la 
carerea de finantare. Conform acestui certificat CAEN-ul principal inscris este 3832- Recuperarea materialelor reciclabile sortate. Nu sunt mentionate alte coduri secundare. 
La EG2 s-a bifat NU, deoarece in cadrul SF-ului sunt neconcordante intre cheltuielile propuse – construira a 600 mp hala , in raport cu nevoile reale ale investitiei , achiziti
constand in 6 utilaje care au dimensiunile de 1mx2m, iar investitiile PERE sunt in mod eronat incadrate in cadrul acestui capitol , acestea constand intr-o centrala termica 
pe peleti. Se mentioneaza deasemenea ca din specificatile cap 2.3 si 2.5 din cadrul SF-ului, se deduce ca pentru desfasurarea activitatii din proiect nu este necesara 
asigurarea spatiilor de depozitare pentru cauciucuri , deoarece furnizorii asigura direct sarma necesara producerii cuielor in procent de 100% , iar depozitarea , sortarea si 
reciclarea cauciucurilor este corespunzatoare CAEN-ul principal inscris in certificatul constatator 3832- Recuperarea materialelor reciclabile sortate , activitate neeligibila in 
cadrul masurii 312. Nu se prezinta clarificator procesul tehnologic de transformare a sarmei provenita din anvelope in materie prima si produse finite ( cuie ) prin folosirea 
utilajelor propuse a fi achizitionate .Nu exista devize pe obiect si nici o explicitare a capitolelor devizului general care nu este insusit de catre elaborator. Ofertele incluse in 
cererea de finantare , sunt identice ca si continut, nu sunt personalizate si datate , neexistand astfel o fundamentare si justificare a valorii achizitiilor propuse si nici a 
numarului utilajelor propuse a fi achizitionate , deoarece din descrierea caracteristicilor functionale ale acestora rezulta ca acestea se pot regla pentru o lungime maxima a 
cuielor , lucrand astfel in mod suplimentar. Nu se prezinta un flux tehnologic cu dispunerea utilajelor in spatiul de productie si nici nu se justifica necesitatea functionarii 
concomitente ale utilajelor , in raport cu proiectiile financiare.Serviciile de proiectare sunt asigurate de catre o societate care are printre actionari , asociatul unic al 
solicitantului , existand astfec un conflict de interese.La EG6 se face observatia ca in documentul de proprietate rezulta ca terenul ce face obiectul proiectului se invecineaza 
cu DE 70 , dar in planul de situatie si in raportul vizitei pe teren se specifica ca accesul este asigurat printr-o alee, pentru a carei suprafata nu se clarifica proprietatea sau 
dreptul de servitute. La EG2 s-a bifat NU, deoarece in cadrul SF-ului sunt neconcordante intre cheltuielile propuse – construira a 600 mp hala , in raport cu nevoile reale ale 
investitiei , achizitiile constand in 6 utilaje care au dimensiunile de 1mx2m, iar investitiile PERE sunt in mod eronat incadrate in cadrul acestui capitol , acestea constand in
o centrala termica pe peleti. Se mentioneaza deasemenea ca din specificatile cap 2.3 si 2.5 din cadrul SF-ului, se deduce ca pentru desfasurarea activitatii din proiect nu 
este necesara asigurarea spatiilor de depozitare pentru cauciucuri , deoarece furnizorii asigura direct sarma necesara producerii cuielor in procent de 100% , iar depozitarea 
, sortarea si reciclarea cauciucurilor este corespunzatoare CAEN-ul principal inscris in certificatul constatator 3832- Recuperarea materialelor reciclabile sortate , activitate 
neeligibila in cadrul masurii 312. Nu se prezinta clarificator procesul tehnologic de transformare a sarmei provenita din anvelope in materie prima si produse finite ( cuie ) 
prin folosirea utilajelor propuse a fi achizitionate .Nu exista devize pe obiect si nici o explicitare a capitolelor devizului general care nu este insusit de catre elaborator. 
Ofertele incluse in cererea de finantare , sunt identice ca si continut, nu sunt personalizate si datate , neexistand astfel o fundamentare si justificare a valorii achizitiilor 
propuse si nici a numarului utilajelor propuse a fi achizitionate , deoarece din descrierea caracteristicilor functionale ale acestora rezulta ca acestea se pot regla pentru o 
lungime maxima a cuielor , lucrand astfel in mod suplimentar. Nu se prezinta un flux tehnologic cu dispunerea utilajelor in spatiul de productie si nici nu se justifica 
necesitatea functionarii concomitente ale utilajelor , in raport cu proiectiile financiare.Serviciile de proiectare sunt asigurate de catre o societate care are printre actionari , 
asociatul unic al solicitantului , existand astfec un conflict de interese.La EG6 se face observatia ca in documentul de proprietate rezulta ca terenul ce face obiectul 
proiectului se invecineaza cu DE 70 dar in planul de situatie si in raportul vizitei pe teren se specifica ca accesul este asigurat printr-o alee pentru a carei suprafata nu

769 312 M 01 12 4 17 00087 2012 9 28 „ACHIZITIE UTILAJE - 
BANIMAR DESIGN MOB SRL”

SC BANIMAR 
DESIGN MOB 

SRL
DOLJ Comuna/Oras 

PODARI Sat LIVEZI - - - - - - - - - - 233.100 0 198.135 0 34.965 115.771.338

Conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiei. In urma verificarii Cererii de Finantare si a documentelor anexate cat si in urma verificarii in teren am constatat 
ca intr-o cladire C1 grajd situata in localitatea Podari-sat Livezi- T 93,P 162 exista 7 contracte de comodat pentru 7 beneficiari ce au utilitati comune,accesul la spatiul de 
lucru este comun pe o suprafata de 84,588 mp pe mijlocul grajdului.Spatiile de lucru erau delimitate rudimentar din placi OSB,nu exista pozat cablul de alimentare cu 
energie electrica pentru nici un beneficiar.Alimentarea cu energie electrica se face de la reteaua de joasa tensiune a localitatii printr-un contor situat in strada in afara 
proprietatii comodantului pentru toata constructia C1.Constructia C1 are doua numere cadastrale 482/1 in suprafata de 406,02 mp si face obiectul Contractului de Comodat 
pentru cei 7 comodatari si 482/2 ce apartine SC JAMACO COMAT SRL obtinut printr-un act de dezmembrare si vanzare cumparare in suprafata de 390,87 mp.La vizita in 
teren nu exista perete despartitor intre cele 2 parcele cadastrale.Nu exista retea de alimentare cu apa si nici canalizare.Conditiile existente pe teren nu permit realizarea 
investitiei.
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770 312 M 01 12 4 17 00186 2012 9 28 „ACHIZITIE UTILAJE – 
MIHSTEF DESIGN MOB SRL”

SC MIHSTEF 
DESIGN MOB 

SRL
DOLJ

Comuna/Oras 
BUCOVAT Sat 

LEAMNA DE JOS
- - - - - - - - - - 233.100 0 198.135 0 34.965 115.969.473

Pct.1.3 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu s-a regasit in baza de date SAPARD/FEADR privind alte finantari nerambursabile. Pct.1.4 S-a bifat NU deoarece solicitantul 
nu a mai beneficiat de alt program de finantare nerambursabila. Pct.1.5 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu are in derulare proiecte in cadrul aceleiasi masuri; conform 
print-screen-ului din RECOM , unuicul asociat al solicitantul nu mai este actionar in alte societati. La EG 1 s-a bifat Nu deoarece prin proiect se propune achizitia unei linii 
de productie peleti, iar conform vizitei in teren, pe suprafata de teren luata in comodat nu sunt create conditille necesare desfasurarii acestei activitati : nu exista minim o 
platforma betonata unde va putea fi amplasata linia de productie (nu este prevazuta nici cheltuiala cu construirea unei platforme betonate) , spatii de depozitare materie 
prima,produs finit ; in zona exista utilitatile necesare desfasurarii activitatii : energie electrica , conform fotografiilor atasate, insa prin proiect nu este propusa racordarea 
investitie la acest tip de infrastructura . Avand in vedere criteriile de eligibilitate neindeplinite , nu mai este cazul de evaluare a viabilitatii proiectului la EG 2.La criteriul EG 6 
s-a bifat Nu din motivele aratate la criteriul EG1 .EG 7-Solicitantul si-a asigurat cofinantarea , conform extrasului de cont atasat ,din surse apartinand firmei SC DINOFLOR 
SRL , beneficiar al masurii 312 . Pct.4.2.Nu au fost atasate extrasele tiparite din baza de preturi de referinta,nu am regasit bunurile , insa solicitantul a prezentat cate trei 
oferte . In urma analizei doc.16, a RECOM -ului, a bazele de date cu proiectele contractate FEADR/SAPARD se constata urmatoarele: - Solicitantul SC MIHSTEF DESIGN 
MOB SRL doreste sa implementeze proiectul in comuna Bucovat , sat Leamna de Jos , Jud. Dolj , comuna unde se mai implementeaza un alt proiect ,in cadrul aceleiasi 
masuri , in sat Palilula , insa pe activitati diferite .Conform contractului de comodat, solicitantul primeste spre folosinta terenul intravilan in suprafata de 967 mp pentru 
desfasurarea activitatii de productie peleti ;cu ocazia vizitei in teren s-a constatat ca nu sunt create conditiile necesare desfasurarii acestei activitati : nu exista minim o 
platforma betonata unde va putea fi amplasata linia de productie (nu este prevazuta nici cheltuiala cu construirea unei platforme betonate) , spatii de depozitare materie 
prima,produs finit ; in zona exista utilitatile necesare desfasurarii activitatii : energie electrica , conform fotografiilor atasate, insa prin proiect nu este propusa racordarea 
investitie la acest tip de infrastructura . -Solicitantul si-a asigurat cofinantarea , conform extrasului de cont atasat ,din surse apartinand firmei SC DINOFLOR SRL , 
beneficiar al masurii 312 -0111.

771 312 M 01 12 4 17 00081 2012 9 28
DEZVOLTAREA ACTIVITATII 

SC MITHAUS SRL PRIN 
ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE

SC MITHAUS SRL DOLJ
Comuna/Oras 
MISCHII Sat 

MOTOCI
- - - - - - - - - - 216.032 0 183.627 0 32.405 116.153.100

Investitia ce urmeaza a fi realizata este amplasata in localitatea Mischii, sat Motoci, Judetul Dolj. Locatia unde va fi amplasata investitia este formata din urmatoarele:- 
Extremitatea de vest a unei constructii ce avea ca destinatie adapost pentru cresterea animalelor in suprafatade 179,4 mp.- Constructia respectiva face obiectul a trei 
contracte de comodat, toti cei trei beneficiari avind depuse Cereri de finantare in aceasta sesiune pe masura 312.- In compartimentul solicitantului sunt depozitate foarte 
multe materiale diverse.- Compartimentul nu este amenajeat pentru instalarea masinilor pentru fabricarea usilor si ferestrelor din lemn stratificat, nefiind demolate nici macar 
boxele de separare a animalelor.- Compartimentul nu este bransat la sursa de energie electrica iar solicitantul nu detine acordul furnizorului in vederea alimentarii cu energie 
electrica.- Compartimentul comunica cu compartimentul din mijloc nefiind construit un zid despartitor intre cele doua compartimente.- Solicitantul nu detine spatii pentru 
depozitarea materiei brute si nici spatii pentru depozitarea produselor finite. Conditiile existente la fata locului nu permit realizarea investitiei.

772 312 C 01 12 4 17 00079 2012 9 28

CONSTRUIRE FABRICA DE 
MOBILA, IMPREJMUIRE 

TEREN, PUT FORAT SI FOSA 
SEPTICA

S.C. EXCELENT 
PRINT AUTO  

S.R.L.
DOLJ

Comuna/Oras 
PIELESTI Sat 

PIELESTI
- - - - - - - - - - 234.998 4.982 199.748 0 35.250 116.352.848

La punctul 1.1 s-a bifat NU deoarece in urma verificarilor efectuate in baza de date RECOM s-a constatat ca solicitantul, care propune prin proiect angajarea a 8 persoane, 
fara sa declare in documentul 11.3 la data depunerii proiectului, figureaza ca este: - asociat majoritar (pondere 50%) la SC Arman Company SRL, societate inregistrata la 
Registrul Comertului cu J16/1941/2004 CUI 16873788, avand cod CAEN principal 6820 „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”, avand 
printre codurile CAEN secundare 3109 „Fabricarea de mobila n.c.a.” ; Numarul angajatilor in anul 2011 este de 1, iar in 2012 este 0.- asociat – actionar majoritar (pondere 
99.9%) la SC Oltvegas Valuta SRL, societate in functiune, inregistrata la Registrul Comertului cu J16/772/1997, CUI 9684972, avand cod CAEN principal 6612 „Activitati 
de intermediere a tranzactiilor financiare”. Numarul angajatilor in anul 2011 este de 7 persoane, iar in 2012 este 7 persoane. La punctul 1.1 s-a bifat NU deoarece in urma 
verificarilor efectuate in baza de date RECOM s-a constatat ca solicitantul, care propune prin proiect angajarea a 8 persoane, fara sa declare in documentul 11.3 la data 
depunerii proiectului, figureaza ca este: - asociat majoritar (pondere 50%) la SC Arman Company SRL, societate inregistrata la Registrul Comertului cu J16/1941/2004 CUI 
16873788, avand cod CAEN principal 6820 „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”, avand printre codurile CAEN secundare 3109 
„Fabricarea de mobila n.c.a.” ; Numarul angajatilor in anul 2011 este de 1, iar in 2012 este 0.- asociat – actionar majoritar (pondere 99.9%) la SC Oltvegas Valuta SRL, 
societate in functiune, inregistrata la Registrul Comertului cu J16/772/1997, CUI 9684972, avand cod CAEN principal 6612 „Activitati de intermediere a tranzactiilor 
financiare”. Numarul angajatilor in anul 2011 este de 7 persoane, iar in 2012 este 7 persoane.In concluzie solicitantul nu a declarat corect statutul de microintreprindere , 
fiind astfel incadrat in categoria solicitantilor neeligibili Nu s-au identificat elemente care sa conduca la concluzia ca solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii Nu s-au identificat elemente care sa conduca la concluzia ca solicitantul a creat 
condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii La punctul 1.1 s-a bifat NU deoarece in urma 
verificarilor efectuate in baza de date RECOM s-a constatat ca solicitantul, care propune prin proiect angajarea a 8 persoane, fara sa declare in documentul 11.3 la data 
depunerii proiectului, figureaza ca este: - asociat majoritar (pondere 50%) la SC Arman Company SRL, societate inregistrata la Registrul Comertului cu J16/1941/2004 CUI 
16873788, avand cod CAEN principal 6820 „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”, avand printre codurile CAEN secundare 3109 
„Fabricarea de mobila n.c.a.” ; Numarul angajatilor in anul 2011 este de 1, iar in 2012 este 0.- asociat – actionar majoritar (pondere 99.9%) la SC Oltvegas Valuta SRL, 
societate in functiune, inregistrata la Registrul Comertului cu J16/772/1997, CUI 9684972, avand cod CAEN principal 6612 „Activitati de intermediere a tranzactiilor 
financiare”. Numarul angajatilor in anul 2011 este de 7 persoane, iar in 2012 este 7 persoane. La punctul 1.1 s-a bifat NU deoarece in urma verificarilor efectuate in baza de 
date RECOM s-a constatat ca solicitantul, care propune prin proiect angajarea a 8 persoane, fara sa declare in documentul 11.3 la data depunerii proiectului, figureaza ca 
este: - asociat majoritar (pondere 50%) la SC Arman Company SRL, societate inregistrata la Registrul Comertului cu J16/1941/2004 CUI 16873788, avand cod CAEN 
principal 6820 „Inchirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare proprii sau inchiriate”, avand printre codurile CAEN secundare 3109 „Fabricarea de mobila n.c.a.” ; Numarul 
angajatilor in anul 2011 este de 1, iar in 2012 este 0.- asociat – actionar majoritar (pondere 99.9%) la SC Oltvegas Valuta SRL, societate in functiune, inregistrata la 
Registrul Comertului cu J16/772/1997, CUI 9684972, avand cod CAEN principal 6612 „Activitati de intermediere a tranzactiilor financiare”. Numarul angajatilor in anul 2011 
este de 7 persoane, iar in 2012 este 7 persoane.

773 312 C 01 12 2 18 00001 2012 9 6

CONSTRUIRE FABRICĂ DE 
TAPIŢERIE ÎN SATUL HANU 

CONACHI, COMUNA 
FUNDENI, JUDEŢUL GALAŢI

SC PETRO MOB 
TAPIŢERIE SRL GALATI

Comuna/Oras 
FUNDENI Sat HANU 

CONACHI
- - - - - - - - - - 233.622 3.099 198.578 0 35.044 116.551.426

EG2 nu este indeplinit deoarece exista neconcordante intre cheltuielile propuse in SF in raport cu nevoile reale ale investitiei. Suprafata construita la parter este de 823,7 
mp, in conditiile in care se monteza 4 utilaje de baza pentru productia de mobila, care ocupa aproximativ o suprafata de (1-2)mp x 4 utulaje= &lt; 8mp Utilajele necesare 
tapitarii mobilei, in numar de 2(doua) ocupa suprafata inchisa de 2x (4,5x7,50)= 66,69 mp. In consecinta pentru o suprafata activa de lucru de maximum 200 mp se 
construieste 823,7 mp adica de 4 ori mai mare. Etajul constructiei (cu o suprafata 161,3 mp) construit cu pardoseala din parchet nu se justifica si nu poate fi folosit avand o 
inaltime de aproximativ 2.2 ml si nu are o utilizare direct productiva, deci nu este justicat a fi construit pentru 8 persoane,propuse prin proiect. Aceleasi spatii,indirect 
productive, pot fi amplasate si la parterul constructiei propuse a fi executata prin proiect. Valoarea utilajelor din fluxul tehnologic este de 70219 euro, iar valoarea eligibila a 
investitiei este de 198578 euro si valoarea totala a investitiei este de 290140 euro. Deci pentru o valoare a utilajelor propuse pentru fluxul tehnologic direct productiv,de 
70219 euro, valoarea totala a investitiei este de peste 4 ori mai mare.EG7 La data depunerii proiectului nu se soliocita Declaratia pe propria raspundere ca va asigura 
cofinantarea proiectului. Deoarece proiectul este neeligibil pe EG2 nu s-a mai solicitat aceasta declaratie prin E 3.4 Proiectul nu respecta criteriul de eligibilitate EG2, 
deoarece spatiile propuse a fi construite sunt supradimensionate comparativ cu numarul si dimensiunea utilajelor. 3.3 Investitiile nu sunt eligibile, deoarece sunt 
supradimensionate investitiile in raport cu nevoile reale ale investitiei, propuse prin proiect. Proiectul este declarat neeligibil deoarece nu este indeplinit EG2:EG2 nu este 
indeplinit deoarece exista neconcordante intre cheltuielile propuse in SF in raport cu nevoile reale ale investitiei. Suprafata construita la parter este de 823,7 mp, in conditiile 
in care se monteza 4 utilaje de baza pentru productia de mobila, care ocupa aproximativ o suprafata de (1-2)mp x 4 utulaje= &lt; 8mp Utilajele necesare tapitarii mobilei, in 
numar de 2(doua) ocupa suprafata inchisa de 2x (4,5x7,50)= 66,69 mp. In consecinta pentru o suprafata activa de lucru de maximum 200 mp se construieste 823,7 mp 
adica de 4 ori mai mare. Etajul constructiei (cu o suprafata 161,3 mp) construit cu pardoseala din parchet nu se justifica si nu poate fi folosit avand o inaltime de aproximativ 
2.2 ml si nu are o utilizare direct productiva, deci nu este justicat a fi construit pentru 8 persoane,propuse prin proiect. Aceleasi spatii,indirect productive, pot fi amplasate si 
la parterul constructiei propuse a fi executata prin proiect. Valoarea utilajelor din fluxul tehnologic este de 70219 euro, iar valoarea eligibila a investitiei este de 198578 euro 
si valoarea totala a investitiei este de 290140 euro. Deci pentru o valoare a utilajelor propuse pentru fluxul tehnologic direct productiv,de 70219 euro, valoarea totala a 
investitiei este de peste 4 ori mai mare.EG7 La data depunerii proiectului nu se soliocita Declaratia pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului. Deoarece 
proiectul este neeligibil pe EG2 nu s-a mai solicitat aceasta declaratie prin E 3.4
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774 312 C 01 12 2 18 00002 2012 9 7
ÎNFIINŢARE ŞI DOTARE 

ATELIER DE FABRICARE 
UNELTE PRELUCRARE LEMN

SC PROLEGNO 
SERVICE SRL GALATI

Comuna/Oras 
VANATORI Sat 

COSTI
- - - - - - - - - - 185.696 2.604 157.841 0 27.855 116.709.267

1. Punctul 1.1 eligibilitatea solicitantului - solicitantul nu indeplineste conditia de solicitant eligibil. Din verificarea celor precizate in documentului 11.3 - Declaratia privind 
incadrarea in categoria microintreprinderilor, s-a constatat ca solicitantul SC PROLEGNO SERVICE SRL a declarat ca este „intreprindere autonoma” . Prin verificarea 
solicitantului SC PROLEGNO SERVICE SRL in RECOM s-a constatat ca este intreprindere legata cu INTER AS CONSULTING SRL si intreprindere partenera cu 
ELSECOR SRL.Sandulache Elena este administrator si asociat unic in SC PROLEGNO SERVICE SRL. Din verificarea in RECOM s-a constatat ca este actionar cu 50% 
in Inter AS Consulting SRL si administrator in cele doua societati. Aceeasi persoana fizica detine si 50% din actiunile de la Elsecor SRL, in care poate fi considerata 
intreprindere partenera conform Legii 346/2004. S-au atasat print-screen-urile din RECOM pentru a proba verificarea realizata.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. 2. Societatea SC PROLEGNO SERVICE SRL propune construirea unei hale industriale cu nivele P 
+1, ce va functiona ca atelier de fabricare unelte pentru prelucrarea lemnului ( panze panglica si panze circulare placate cu pastille WIDIA ) cu o suprafata construita de 
256,72 mp si o suprafata desfasurata de 288,82 mp. Suprafata constructiei direct productiva este de 118,83 mp pentru atelier confectie panza panglica si 51,40 mp pentru 
atelier confectie panza circulara. In total spatiu direct productiv este de numai 170,23 mp, din totalul de 288,82 mp. In atelierul de confectionat panza panglica, din cei 
118,83 mp, masina de ascutit si ceaprazuit panze panglica ocupa tehnologic sub 5 mp( dimensiuni de gabarit 70 x 90 = 0,63 mp), masina de sudat panze panglica ocupa 
tehnologic o suprafata mai mica 5 mp (gabarit 65 x 80 = 0,52 mp) si in ‘’zona de debitare’’ amplaseaza un compresor mobil care ocupa o suprafata 1500 x 450 = 0,675 mp. 
In concluzie, din 118,83 mp, suprafata necesara este sub 18 mp. Atelierul de confectionat panze ferastrau circulare, adica panze circulare armate cu placute Widia este 
ocupat astfel: masina de sudat pastila Widia, cote de gabarit 80 x 140 = 1,12 mp, masina de rectificat flancuri - gabarit 90 x 150 = 1,35 mp, masina de rectificat pastile fata-
spate - gabarit 125 x 175 = 2,19 mp, iar masina de strunjit si frezat ocupa 0,89 mp (gabarit 1380 x 640 = 0,8832 mp) Din totalul de 51,40 mp ai atelierului, fizic sunt ocupati 
5,55 mp si tehnologic nu mai mult de 20 mp. In consecinta pentru un spatiu direct productiv de 20 + 18 = 38 mp, se propune o suprafata construita desfasurata de 288,82 
mp. Nu se impune construirea unei hale de 288,82 mp, pentru o suprafata tehnologica de nici 100 mp. In concluzie, exista neconcordanta intre cheltuielile propuse in SF , 
in raport cu nevioile reale ale investitiei. Spatiile propuse sunt supradimensionate comparativ cu numarul si dimensiunea utilajelor propuse a fi achizitionate prin 
proiect.Criteriul EG2 - NU ESTE INDEPLINIT si proiectul se declara neeligibil. Deoarece proiectul este declarat neeligibil pe criteriul EG2,nu s-a mai completat matricea de 
verificare a viabilitatii. La pct. 3 - buget indicativ s-a bifat "NU" deoarece proiectul este declarat neeligibil. La planul financiar s-a bifat NU deoarece proiectul este declarat 
neeligibil pe verificarea eligibilitatii solicitantului si pe neindeplinirea criteriului de eligibilitate EG2. Intrucat proiectul este neeligibil valoarea cheltuielilor eligibile s-au incadrat 
in coloana cheltuieli neeligibile. 1. Punctul 1.1 eligibilitatea solicitantului - solicitantul nu indeplineste conditia de solicitant eligibil. Din verificarea celor precizate in 
documentului 11.3 - Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, s-a constatat ca solicitantul SC PROLEGNO SERVICE SRL a declarat ca este 
„intreprindere autonoma” . Prin verificarea solicitantului SC PROLEGNO SERVICE SRL in RECOM s-a constatat ca este intreprindere legata cu INTER AS CONSULTING 
SRL si intreprindere partenera cu ELSECOR SRL.Sandulache Elena este administrator si asociat unic in SC PROLEGNO SERVICE SRL. Din verificarea in RECOM s-a 
constatat ca este actionar cu 50% in Inter AS Consulting SRL si administrator in cele doua societati. Aceeasi persoana fizica detine si 50% din actiunile de la Elsecor SRL, 
in care poate fi considerata intreprindere partenera conform Legii 346/2004. S-au atasat print-screen-urile din RECOM pentru a proba verificarea realizata.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.2. Societatea SC PROLEGNO SERVICE SRL propune 
construirea unei hale industriale cu nivele P +1, ce va functiona ca atelier de fabricare unelte pentru prelucrarea lemnului ( panze panglica si panze circulare placate cu 
pastille WIDIA ) cu o suprafata construita de 256,72 mp si o suprafata desfasurata de 288,82 mp. Suprafata constructiei direct productiva este de 118,83 mp pentru atelier 
confectie panza panglica si 51,40 mp pentru atelier confectie panza circulara. In total spatiu direct productiv este de numai 170,23 mp, din totalul de 288,82 mp. In atelierul 
de confectionat panza panglica, din cei 118,83 mp, masina de ascutit si ceaprazuit panze panglica ocupa tehnologic sub 5 mp( dimensiuni de gabarit 70 x 90 = 0,63 mp), 
masina de sudat panze panglica ocupa tehnologic o suprafata mai mica 5 mp (gabarit 65 x 80 = 0,52 mp) si in ‘’zona de debitare’’ amplaseaza un compresor mobil care 
ocupa o suprafata 1500 x 450 = 0,675 mp. In concluzie, din 118,83 mp, suprafata necesara este sub 18 mp. Atelierul de confectionat panze ferastrau circulare, adica panze 
circulare armate cu placute Widia este ocupat astfel: masina de sudat pastila Widia, cote de gabarit 80 x 140 = 1,12 mp, masina de rectificat flancuri - gabarit 90 x 150 = 
1,35 mp, masina de rectificat pastile fata-spate - gabarit 125 x 175 = 2,19 mp, iar masina de strunjit si frezat ocupa 0,89 mp (gabarit 1380 x 640 = 0,8832 mp) Din totalul d
51 40 mp ai atelierului fizic sunt ocupati 5 55 mp si tehnologic nu mai mult de 20 mp In consecinta pentru un spatiu direct productiv de 20 + 18 = 38 mp se propune o
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PRODUCTIE PELETI

S.C. ERALSA 
ALMA S.R.L. GALATI Comuna/Oras 

MATCA Sat MATCA - - - - - - - - - - 219.655 12.161 186.706 0 32.949 116.895.973

Ca si dovada de cofinantare s-a atasat un extras de cont care prezinta ca beneficiar pe SC ERALSA ALMA SRL, iar platitor SC GASIRUS IANTA SRL. Deoarece SC 
GASIRUS IANTA SRL a depus si ea cerere de fianantare in acelasi timp cu SC ERALSA ALMA SRL se poate observa in extrasele de cont atasate la cererile de finantare 
ca acesti bani au fost transferati de la o firma la alta la un interval de 19 minute. Astfel, la ora 16.14 SC GASIRUS IANTA SRL incaseaza suma de 165.000 ron de la o a 
treia societate, SC ERALSA AGRO SRL, suma pe care o vireaza catre SC ERALSA ALMA SRL la ora 16.32, dupa 18 minute.S-au solicitat explicatii privind provenienta 
banilor si extras de cont bancar detaliat .Justificarea acestor tranzactii printr-un contract de imprumut ( si neautentificat la notariat) nu este credibila, cu atat mai mult cu cat 
SC GASIRUS IANTA SRL a incasat banii (165.000ron) conform extrasului de cont de la SC ERALSA AGRO SRL si nu de la SC ERALSA ALMA SRL. SC ERALSA ALMA
SRL si SC GASIRUS IANTA SRL au depus amandoua cereri de finantare pe masura 312 pe sesiunea 01/12 si trebuiau amandoua sa demonstreze ca pot asigura 
cofinantarea sumei aferenta cheltuielilor eligibile propuse prin proiecte. Faptul ca acestia isi imprumuta aceste sume demonstreaza ca nu dispun de aceste sume necesare 
derularii proiectelor, iar acesti bani provin de la SC ERALSA AGRO SRL, societate care a finalizat un proiect pe masura 312.Ca urmare, proiectul nu indeplineste criteriul 
de eligibilitate EG7In Anexele B s-a eliminat aportul la capital. Se observa ca Disponibilul la sfarsitul perioadei in anii implementarii este negativ deci nu se demonstreaza 
viabilitatea economica a proiectului. Deoarece nu este asiguratacofinantarea proiectului de catre solicitant, in Anexele B s-a eliminat aportul la capital. Se observa ca 
Disponibilul la sfarsitul perioadei in anii implementarii este negativ deci nu se demonstreaza viabilitatea economica a proiectului. Nu s-a intocmit buget si plan financiar, 
proiectull fiind neeligibil. Nu s-a intocmit buget si plan financiar, proiectull fiind neeligibil. Puncte comune intre proiectele depuse de SC GASIRUS IANTA SRL si SC 
ERALSA ALMA:- Depuse in aceeasi sesiune 312-01/12- Amplasament –acelasi sat - Acelasi consultant- Aceeasi valoare eligibila a proiectului cu toate ca sunt investitii 
diferite (atelier de termopane si unitate productie peleti)- Aceeasi data de infiintare a societatilor- Aceeasi adresa a sediului social (camere diferite)- In extrasele de cont se 
observa cum cele doua societati si-au dat banii de la unul la altulNu se confirma conditiile artificiale, proiectul fiind neeligibil datorita criteriului EG7 neindeplinit. (EG7-
Beneficiarul sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului) Ca si dovada de cofinantare s-a atasat un extras de cont care prezinta ca beneficiar pe 
SC ERALSA ALMA SRL, iar platitor SC GASIRUS IANTA SRL. Deoarece SC GASIRUS IANTA SRL a depus si ea cerere de fianantare in acelasi timp cu SC ERALSA 
ALMA SRL se poate observa in extrasele de cont atasate la cererile de finantare ca acesti bani au fost transferati de la o firma la alta la un interval de 19 minute. Astfel, la 
ora 16.14 SC GASIRUS IANTA SRL incaseaza suma de 165.000 ron de la o a treia societate, SC ERALSA AGRO SRL, suma pe care o vireaza catre SC ERALSA ALMA 
SRL la ora 16.32, dupa 18 minute.S-au solicitat explicatii privind provenienta banilor si extras de cont bancar detaliat .Justificarea acestor tranzactii printr-un contract de 
imprumut ( si neautentificat la notariat) nu este credibila, cu atat mai mult cu cat SC GASIRUS IANTA SRL a incasat banii (165.000ron) conform extrasului de cont de la 
SC ERALSA AGRO SRL si nu de la SC ERALSA ALMA SRL. SC ERALSA ALMA SRL si SC GASIRUS IANTA SRL au depus amandoua cereri de finantare pe masura 
312 pe sesiunea 01/12 si trebuiau amandoua sa demonstreze ca pot asigura cofinantarea sumei aferenta cheltuielilor eligibile propuse prin proiecte. Faptul ca acestia isi 
imprumuta aceste sume demonstreaza ca nu dispun de aceste sume necesare derularii proiectelor, iar acesti bani provin de la SC ERALSA AGRO SRL, societate care a 
finalizat un proiect pe masura 312.Ca urmare, proiectul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG7Se observa ca Disponibilul la sfarsitul perioadei in anii implementarii este 
negativ deci nu se demonstreaza viabilitatea economica a proiectului.Nu se respecta EG2
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„CONSTRUIRE UNITATE DE 
PRODUCTIE DIN MATERIAL 

PLASTIC PENTRU 
CONSTRUCTII” S.C. GASIRUS 

IANTA S.R.L. GALATI Comuna/Oras 
MATCA Sat MATCA - - - - - - - - - - 219.655 12.161 186.706 0 32.949 117.082.679

Pct 1.1 -solicitantul s-a verifcat in RECOM, s-a constatat ca este intreprindere autonoma conform celor declarate in doc 11.3 si s-a atasat print - screen-ul. EG2 nu este 
indeplinit: Solicitantul SC GASIRUS IANTA SRL prin proiectul „CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU CONSTRUCTII” propune 
construirea unei hale de productie cu o suprafata construita de 642,36 mp, pentru fabricarea urmatoarelor produse: geam termopan din PVC, geam termopan din aluminiu, 
usi termopan din PVC si usi termopan din aluminiu. Utilajele propuse a se achizitiona prin proiect sunt: masina de lipit prin rezistenta materiale plastice, masina de debitat 
prin rezistenta materiale plastice, compresor aer si masina de frezat materiale plastice. Constructia propusa este supradimensionata comparativ cu numarul si dimensiunea 
utilajelor propuse a fi achizitionate prin proiect. Prin proiect se propune o hala cu dimensiunile 16,53 x 38,86 ml, cu o suprafata construita si desfasurata de 642,36 mp. Prin 
proiect din start jumatate din hala este libera de orice activitate productiva, deoarece utilajele propuse prin proiect limiteaza producerea bavurilor si deci nu este necesar 
acest spatiu, nefiind propus prin proiect debavurarea, deoarece utilajele achizitionate nu produc bavuri necesare a fi reduse dimensional. Deasemeni nu exista propus nic
fel de polizor sau aparat de sudat manual. Cealalta jumatate de hala este impartita foarte generos intre 3 utilaje de baza si unul auxiliar (compresor), amplasat gresit in hala, 
numai pentru a da impresia de ocupare a spatiului. Acest utilaj de fapt este inutil deoarece produce aer comprimat la presiunea de max 6 bari, iar utilajele propuse folosesc 
aer comprimat, la o presiune tehnologica de lucru de 6-8 bari. Celelalte utilaje propuse au dimensiunile de gabarit astfel: masina de debitat 0,63 x 1,11 ml si ocupa o 
suprafata de 0,6993 mp; masina de lipit 4 x 0,5 ml si ocupa o suprafata de 2 mp; masina de frezat 0,870 x 0,470 ml si ocupa o suprafata de 0,4089 mp. Comparand datele 
din proiect cu cele din proiectul TRAINIQ PROD SRL evaluat de CRPDRP Constanta rezulta ca: gama de utilaje propusa pentru desfasurarea activitatii descrise in proiect 
este incompleta si spatiile propuse sunt supradimensionate comparativ cu numarul si dimensiunea utilajelor propuse a fi achizitionate prin proiect. -Nu s-a fundamentat 
necesitatea achizitionarii utilajelor propuse a fi achizitionate prin proiect.-Nu s-au descris etapele fluxului tehnologic.- Incarcatura de muncitori este prea mare pentru 
numarul de utilaje prevazute a fi achizitionate.-Solicitantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari, calculeaza veniturile pentru geam 
termopan si prin proiect nu poate sa produca decat tamplarie din PVC si din aluminiu, fara sticla, pe aceasta o cumpara de la terti. Deci valoarea productiei obtinute este 
nerealista, aceasta incluzand si produse de la terti care nu au legatura cu proiectul. Produsul vandut si montat include in pret si sticla termopan, care este produsa de o te
persoana juridica.EG5 nu este indeplinit: exista neconcordanta intre datele din SF si datele din documentul eliberat de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Galati, 
sunt prevazute alte utilaje decat cele prevazute in proiect:-utilajele propuse a se achizitiona prin proiect sunt: masina de lipit prin rezistenta materiale plastice, masina de 
debitat prin rezistenta materiale plastice, compresor aer si masina de frezat materiale plastice. -din documentul emis de mediu – Decizia etapei de incadrare nr. 
440/28.06.2012, rezulta achizitionarea urmatoarelor utilaje: un utilaj de debavurat colturi, un utilaj de sudat profil la un capat, un compressor, un utilaj manual de frezat gauri 
tip pantograf, un utilaj de debitat bagheta, un utilaj de frezat montat, un utilaj de debitat profile PVC si aluminiu la un capat.-Nu se regasesc in proiect utilajele precizate de 
mediu, fapt ce denota ca hala poate avea alta activitate. Matricea de verificare a viabilitatii nu s-a completat, deoarece proiectul este declarat neeligibil. Pct. 4 - Fisa de 
verificare a rezonabilitatii preturilor:-oferta de consultanta emisa de consultantul SC YXS ROMEST SRL este neeligibila, face referire la alt proiect, aceasta proiectare a fost 
facuta pentru alte activitati si nu pentru cea prevazuta in studiul de fezabilitate. Oferta de consultanta este pentru realizarea unui proiect cu titlul “Construire hala de 
productie pentru ambalaje de hartie si carton”.-Declaratia privind sursa de preturi este un document necorespunzator, nu face referire la titlul proiectului si nici la investitia in 
care este folosita. La planul financiar s-a bifat NU deoarece proiectul este declarat neeligibil, iar valoarea cheltuielilor eligibile s-au incadrat in coloana cheltuieli neeligibile. 
EG2 nu este indeplinit: Solicitantul SC GASIRUS IANTA SRL prin proiectul „CONSTRUIRE UNITATE DE PRODUCTIE DIN MATERIAL PLASTIC PENTRU 
CONSTRUCTII” propune construirea unei hale de productie cu o suprafata construita de 642,36 mp, pentru fabricarea urmatoarelor produse: geam termopan din PVC, 
geam termopan din aluminiu, usi termopan din PVC si usi termopan din aluminiu. Utilajele propuse a se achizitiona prin proiect sunt: masina de lipit prin rezistenta 
materiale plastice, masina de debitat prin rezistenta materiale plastice, compresor aer si masina de frezat materiale plastice. Constructia propusa este supradimensionata 
comparativ cu numarul si dimensiunea utilajelor propuse a fi achizitionate prin proiect. Prin proiect se propune o hala cu dimensiunile 16,53 x 38,86 ml, cu o suprafata 
construita si desfasurata de 642,36 mp. Prin proiect din start jumatate din hala este libera de orice activitate productiva, deoarece utilajele propuse prin proiect limiteaza 
producerea bavurilor si deci nu este necesar acest spatiu, nefiind propus prin proiect debavurarea, deoarece utilajele achizitionate nu produc bavuri necesare a fi reduse 
dimensional. Deasemeni nu exista propus nici un fel de polizor sau aparat de sudat manual. Cealalta jumatate de hala este impartita foarte generos intre 3 utilaje de baza si 
unul auxiliar (compresor), amplasat gresit in hala, numai pentru a da impresia de ocupare a spatiului. Acest utilaj de fapt este inutil deoarece produce aer comprimat la 
presiunea de max 6 bari, iar utilajele propuse folosesc aer comprimat, la o presiune tehnologica de lucru de 6-8 bari. Celelalte utilaje propuse au dimensiunile de gabarit 
astfel: masina de debitat 0 63 x 1 11 ml si ocupa o suprafata de 0 6993 mp; masina de lipit 4 x 0 5 ml si ocupa o suprafata de 2 mp; masina de frezat 0 870 x 0 470 ml s
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ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE PRODUCTIVE 
DE CATRE SC ROMET CAPS 

SRL IN VEDEREA FABRICARII 
AMBALAJELOR USOARE DIN 

METAL IN SAT MUNTENI, 
COMUNA MUNTENI, JUDETUL 

GALATI

SC ROMET CAPS 
SRL GALATI

Comuna/Oras 
MUNTENI Sat 

MUNTENI
- - - - - - - - - - 189.342 0 189.342 0 33.413 117.272.021

EG2 - Beneficiarul trebuie sa demonstrexe viabilitatea investitie – Solicitantul nu a clarificat ce reprezinta sumele precizate in devizul obiectului ( linie automata productie 
capace twist-off, masina garnituri extrudate si compresor ) pe coloana cheltuielilor neeligibile anexa A2 pct.10 din cererea de finantare In Bugetul indicativ din cererea de 
finantare s-au inscris investitii cu cheltuieli neeligibile in cadrul cap 3 si cap 4 ( 33.413 Euro) conform precizarilor din Ghidul solicitantului ,, Nu sunt permise atât cheltuieli 
eligibile cât şi cheltuieli neeligibile în cadrul cap. 4 fără a se detalia în devizele pe obiect”. In cadrul memoriul justificativ nu a descris si nu a prevazut devize pe obiect cu 
cheltuieli neeligibile. Desi s-au solicitat informatii suplimenare solicitantul a raspuns incadrand cheltuielile neeligibile pe coloana cheltuielolor eligibile din Bugetul indicativ , 
astfel modificand atat valorea eligibila cat si reincadrarea cheltuielilor din Devizul general. Cap.4 -Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/ echipamentelor 
tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarile ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate 
utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea aplicata in cadrul proiectului. In tot cuprinsul Memoriului justificativ nu se face nici un fel de 
referire cu privire la dimensiunile spatiului si amplasarea bunurilor propuse a se achizitiona prin proiect intr-un fux tehnologic, (Linie automata productie capace Twist Off, 
masina garnituri extrudate si compresor aer) dimensiunile necesare pentru instalarea acestor utilaje. Solicitantul nu descrie (Memoriul justificativ) utilitatile de care dispune
prezent constructia in care urmeaza a fi realizata investitia - electricitate, apa curenta, canalizare, spatiul necesar depozitarii materiei si a produsului finit obtinut. Solicitantul 
nu prezinta o schita cu amplasarea bunurilor achizitionate - flux tehnolocic - avand in vedere dimensiunile constructive ale acestora – exemplu - linie automata productie 
capace Twist Off – care este formata din : presa cu alimentator CNC si incarcator automat ; presa cu alimentator pentru capace mici; masina de bordurat si format 
proeminentele capacelor; masina de uscare cu raze infrarosu; numarator digital si separator; lift magnetic transportor si set de jgheaburi ), care singura are dimensiunile 
aproximative de 11,250 mm x 1050-1500mm x 900 - 2315mm. Nu se fac precizari cu privire la rezistenta pardoselii (linie automata productie capace Twist Off are greutate 
de 9500 to). Avand in vedere greutatea acestora, complexitatea si performanta echipamentelor propuse a se achizitiona era necesar ca solicitantul sa-si prevada montaj si 
sa intocmeasca Studiul de fezabilitate (nu Memoriul justificativ) si expertiza tehnica a cladirii din care sa rezulte puterea instalatiei electrice existente, rezistenta pardoselii la 
presiuni si vibratii, asigurarea apei curente, a canalizarii, durata de viata a constructiei etc. In concluzie solicitantul nu detine conditii pentru instalarea utilajelor prevazute 
prin proiect avandin vedere datele si descrierile din ofertele prezentate. Cap 9 - Fundamentarea partii economice a memoriului este nerealista : exemplu in memorilu 
justificativ capacitatea de productie preconizata a se realiza prin proiect este de 2400 capace /h (40 capace/min), fata de capacitatea de productie a echipamentului unde se 
specifica - 120 capace/min - capacitatea productie. Solicitantul nu a detaliat prezumtiile care au stat la baza realizarii previzionarii cheltuielilor cu materia prima pe luna/an 
pe perioada implementarii. Desi s-au solicitat informatii suplimentare privind anexele B1-B9 ( astfel in cadrul prognozelor sunt detalii contradictorii : ex valoarea de 24.625 
Euro nu este inclusa in fluxul de numerar - anexa B5, fluxul de numerar este pe negativ ) solicitantul nu a prezentat clarificari care sa demonstreze viabilitatea economica a 
investitiei. Astfel disponibilul de numerar este negativ in toate lunile din anul de implementare (anexa B5), ceea ce contravine precizarilor din Ghidul solicitantului unde se 
precizeaza ca ‚, Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei, acesta nu poate fi negativ’’ !In concluzie intreaga cheltuiala privind achizitia bunirilor propuse prin proiect in 
valoare de 189.342 Euro este neeligibila S-a bifat "NU" - In anul 1 de implementare fluxul de numerar este negativ. In anul 1 de prognoza analiza incepe cu flux de numerar 
negativ. Avand in vedere ca Cererea de finantare a fost declarata neeligibila, investitia in valoare totala de 189.342 Euro reprezinta cheltuieli neeligibile. Bugetul indicativ nu 
este corelat cu devizul general si devizele pe obiect. Ca raspuns la solicitarea de informatii suplimentare solicitantul a marit valoarea eligibila a proiectului prin trecerea unor 
cheltuieli neeligibile in coloana cheltuielilor eligibile fara a explica ce reprezinta acestea. pct 5.2 si 5.3 – avand in vedere ca proiectul nu indeplineste criteriile de eligibilitate 
ajutorul public nerambursabil este egal cu zero.EG 2 - nu se demonstreaza viabilitatea investitiei. Prognozele sunt intocmite artificial fara o fundamentare realista(anexa B5 -
disponibilul de numerar este negativ in anul 1 de implementare) Proiectul a fost declarat neeligibuil deorece nu indeplineste urmatoarele: criteriul de eligibilitate EG2 si 
conditiile din fisa de verificare pe teren e3.8 - solicitantul nu detine conditii (spatiu si utilitati) necesare pentru instalarea utilajelor propuse a se achizitiona prin proiect. 
Proiectul a fost declarat neeligibil intrucat nu sunt indeplinite: - EG 2 - Solicitantul nu demonstreaza viabilitatea economica a investitiei;- Conditiile existente pe teren nu 
permit realizarea investitiei. Spatiile in care vor fi amplasate utilajele necesita reamanajari. Utilajele necesita montaj.
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DEZVOLTAREA ACTIVITATII 
DE RECUPERARE A 

DESEURILOR 
NEPERICULOASE PRIN 

ACHIZITII DE ECHIPAMENTE 
SPECIALIZATE IN CADRUL SC 

RECICVAL SRL, SAT 
SENDRENI, JUDETUL GALATI

SC RECICVAL 
SRL GALATI

Comuna/Oras 
SENDRENI Sat 

SENDRENI
- - - - - - - - - - 200.150 0 140.105 0 60.045 117.412.126

Priectul este neeligibil intrucat nu indeplineste urmatoarele conditii de eligibilitate:EG2 – Beneficiarul trbuie sa demonstreze viabilitatea investitiei- Pentru a demonstra 
viabilitatea investitiei solicitantul trebuie sa fundamenteze oportunitatea investitiei in concordanta cu codul CAEN al activitatii propuse prin proiect si eligibilitatea bunurilor 
propuse a se achizitiona.Solicitantul propune achizitia de containere si mijloace de transport pentru transportul containerelor pentru a realiza activitati incluse in codul CAEN 
3811 – Colectarea deseurilor nepericuloase.Din descrierea activitatilor rezulta ca solicitantul colecteaza fier vechi de la industria grea, rumegus si resturi lemnoase ( 
cherestea). Din practica se cunoaste faptul ca fierul vechi se colecteaza de obicei in centre specializate pentru colectrarea fierului vechi, contra cost.Rumegusul nu 
reprezinta in general deseu ci reprezinta materie prima pentru fabricarea peletilor, iar unitatile valorifica in general aceste materiale rezultate. Cheresteaua de asemenea este 
valorificata ca biomasa pentru producerea ebergiei termice in niciun caz nu constituie deseu.Se prevede de asemmenea colectarea gunoiului de grajd de la fermele de 
animale din judet. Este binecunoscut faptul ca gunoiul de grajd nu reprezinta un deseu ci un foarte valoros ingrasamant organic pe care fermierii nu l-ar risipi, in cel mai bun 
caz l-ar valorifica in cont propriu.In ceea ce priveste colectarea gunoiului prin intermediul consiliilor locale este nerealista perspectiva, intrucat aceste servicii se supun 
licitatiei publice. Mai mult, caracterisicile containerelor propuse nu permit amplasarea in zonele locuite daca se are in vedere gabaritul acestora: L/l/h – 6,45 m/2,43m/3,21 
m. Daca mijlocul de transport s-ar incadra in categoria celor specializate gabaritul acestora nu ar permite accesul in zonele locuite.Din descrierea mijlocelor de transport nu 
rezulta ca acestea se incadreaza in categoria mijloacelor de transport specializate, conform definitiei din HG. 224/2008. Suprastructura pentru transportul containerelor 
precum si remorca cu 2 axe nu reprezinta mijloace de transport specializate in sensul precizarilor din Ghidul Solicitantului M 312.Mai mult, in cadrul acestei masuri 
mijloacele de transport sunt eligibile in conditiile in care se demonstraza ca sunt utilizate pentru transportul in cont propriu.Din prezentarea furnizorilor sunt mentionate firme 
care pun la dispozitie rumegus, deseuri de fier de la firme specializate in colectarea materialelor de acest fel ( REMAT), deseuri de plastic de la firme specializate in 
recuperarea deseurilor de plastic conform codului CAEN 3832. Se constata astfel ca aceastra activitate va fi desfasurata in contul unor firme.Clientii enumerati precum 
Agricola Bacau si Agrimat Matca nu constituie surse de venituri pentru activitatea SC RECICVAL pentru considerentele amintite anterior, adica gunoiul de grajd va fi folosit 
in fermele proprii ca ingrasamant natural sau valorificat de unitatile respective ca ingrasamant organic. De aemenea colectarea gunoiului de grajd din fermele agricole nu 
este mentionat in descrierea codului. Conform precizarilor din procedura de evaluate integrarea forțată a unui mijloc de transport în cadrul unui proiect sub denumirea unuia 
specializat și care nu corespunde definiției din ghid și respectiv, din legislația în vigoare (HG 224/2008 cu modificările și completările ulterioare), se consideră creare de 
condiții artificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil. De asemenea se constata informatii contradictorii intre diferitele sectiuni ale proiectului. Daca in memoriul justificativ 
se prevede efectuarea de catre societate a activitatilor prevazute in descriera codului, in cele 2 contracte de prestari servicii se stipuleaza ca obiectul contractului il constituie 
prestarea de servicii de transport si inchirierea de containere pentru deseuri nepericuloase. In descrierea modalitatii de plata se precizeaza ca tariful se va stabili in functie
km rulati, to transportate sau ore state la dispozitie in baza documentelor de transport. Se desprinde clar ca obiectul contractului il constituie prestarea de servicii de 
transport in contul SC REMAT si S.C. SIREMET care au ele insele ca obiect de activitate reciclarea deseurilor si comert cu deseuri. Practic solicitantul isi propune 
inchirierea bunurilor ce se vor achizitiona prin proiect. Se constata faptul ca in cazul S.C. SIREMET SRL asociatul si administratorul este domnul Stoica Valentin sotul 
acesteia, care de altfel pune la dispozitia S.C. RECICVAL suma in cont prin ordin de plata, asa cum rezulta din analizarea extraselor de cont.Prin interogarea RECOM si 
extragerea datelor din raport se constata faptul ca SC SIREMET desfasoara ca activitate principala comert cu ridicata al deseurilor si resturilor corespunzator codului CAEN 
4677. Activitatea firmei se desfasoara la aceeasi adresa cu a solicitantului, respectiv Comuna Sendreni nr. 662, judetul Galati. In cazul SC REMAT S.A se constata din 
analizarea datelor obtinute prin interogarea RECOM ca are ca obiect de activitate principal Recuperarea materialelor reciclabile corespunzator codului CAEN 3832. In 
consecinta activitatea de transport si de inchiriere a containerelor completeaza fluxul tehnologic pentru cele 2 firme, iar obiectivul specific „ Srvicii pentru populatia rurala” nu 
este indeplinit.Cap. 4- Pentru verificarea rezonabilitatii preturilor s-au verificat ofertele depuse la dosarul cererii de finantare. In urma verificarii ofertelor s-a constatat ca nu 
sunt respectate precizarile din anexa 3 la Memoriul justificativ din Ghidul solicitantului - nu s-a putut stabili rezonabilitatea preturilor privind estimarea costurilor investitiei, 
intrucat niciuna din oferte nu se regaseste in detalierea devizelor investitiei, de asemeni ofertele nu poarta semnatura si stampila furnizorului. In cap 9. Proiectii financiare si 
indicatori financiari nu sunt precizate ipotezele care au sta la baza intocmirii acestora. Nu sunt precizari clare din care rezulta modul in care s-a stabilit tariful, se precizeaza 
in schimb faptul ca se obtin 8.000 de lei din intermedieri in comertul ci deseuri si inchirieri de bunuri, activitati care nu se incdreaza in codul CAEN pentru care se solicita 
finantare. Datele din aceasta sectiune nu au corespondent in anexa B1 prognoza veniturilor.In prognoza cheltuielilor nu sunt evidentiate cheltuieli realiste. Spre 
exemplificare: sunt mentionate cheltuieli materiale de 16.800 lei raportat la 106.820 le venituri in anul1Spre exemplificare: sunt mentionate cheltuieli materiale de 16.800 lei 
raportat la 106 820 le venituri in anul1 Fluxul de numerar este negativ in anul 1 de implementare in lunile: martie aprilie mai august septembrie octombrie
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779 312 C 01 12 2 18 00008 2012 9 20
„ACHIZITII DE ECHIPAMENTE 

PENTRU ACTIVITATI DE 
ARHITECTURA”

S.C. ARHILASER 
DESIGN S.R.L. GALATI

Comuna/Oras 
NICORESTI Sat 

DOBRINESTI
- - - - - - - - - - 190.678 26.400 133.474 0 57.204 117.545.600

EG2 - In cap. 4 – „Descrierea achizitiilor realizate prin proiect, caracteristicile tehnice si functionale, dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect, prezentarea tehnica a 
constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile” din cadrul memoriului justificativ. Solicitantul nu prezinta fluxul tehnologic cu localizarea celor 13 bunuri 
achizitionate, caracteristici tehnice constructive - dimensiunea bunurilor, modul de conectare la sursele de energie electrica, apa curenta, etc. Mai mult, din niciun docume
nu rezulta suprafata incaperii nr. 1 din casa de locuit (lungime, latime, inaltime, etc.). Solicitantul nu descrie amplasarea unor utilaje, a caror functionare necesita conditii de 
lucru speciale, in aceeasi incapere cu personalul de executie. Nu este descris locul de amplasare a sistemului laser – utilaj format din exhaustor, compresor, etc. Incaperea 
nu dispune de birouri, scaune, dulapuri, apa curenta, grup sanitar, pentru personalul angajat.Solicitantul, in memoriul justificativ, nu face niciun fel de referire la asigurarea 
utilitatilor: -electricitate (avand in vedere ca puterea necesara functionarii bunurilor achizitionate este de peste 33.600 W); prize cu impamantare, contor separat pentru 
masurarea consumului, etc.- apa curenta;- canalizare;- grup social pentru salariati si clienti;- incaperi pentru depozitarea materiei prime (hartie, plastic, materiale de lipit, 
vopseluri, etc.) si nici incaperi pentru depozitarea produselor realizate (planse, machete, etc.).Solicitantul si-a prevazut achizitia unor panouri solare - achizitii incluse in 
proiect numai pentru punctaj. Nu se face nicio referire la modul de conectare a sistemului fotovoltaic la reteaua de curent electric a incaperii cu nr.1 din casa de locuit. 
Există neconcordanţe intre cheltuielile propuse in MJ în raport cu nevoile reale ale investitiei.Cheltuielile legate de personal sunt total artificiale (1.000 lei salariu brut) pentru 
fiecare din cei sase salariati, avand in vedere nivelul de pregatire necesar pentru activitatile desfasurate prin proiect si complexitatea utilajelor folosite. In memoriul justificativ 
nu se face referire la modul de identificare a acestei forte de munca din spatiul rural. Din contra, la pag. 35 din memoriul justificativ, se face urmatoarea precizare: 
„Consideram ca proiectul este viabil si are toate sansele de a fi realizat intrucat beneficiarul DETINE (!!!!) cadre cu competenta necesara”. De altfel precizari cu caracter 
general, contradictorii, fara relevanta asupra proiectului, nepersonalizate, repetitive, pe parcursul mai multor pagini (36 – 42), caracterizeaza intregul memoriu justificativ. 
EG6 - Beneficiarul nu dovedeste dreptul de folosinta (acces separat) asupra holului din care are acces in incaperea cu nr. 1 a cladirii de locuit. Accesul este comun, atat 
pentru SC Arhilaser Design SRL cat si pentru ceilalti chiriasi. Mai mult, conform contractului de comodat nr. – incheiere de autentificare nr.10/17.08.2012, destinatia 
incaperii cu nr.1 din casa de locuit cu acces din hol are destinatia “de sediu firma”, nu pentru implementarea proiectului intitulat „ACHIZITII DE ECHIPAMENTE PENTRU 
ACTIVITATI DE ARHITECTURA” EG2 - In cap. 4 – „Descrierea achizitiilor realizate prin proiect, caracteristicile tehnice si functionale, dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate 
prin proiect, prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile” din cadrul memoriului justificativ. Solicitantul nu prezinta fluxul tehnologic 
cu localizarea celor 13 bunuri achizitionate, caracteristici tehnice constructive - dimensiunea bunurilor, modul de conectare la sursele de energie electrica, apa curenta, etc. 
Mai mult, din niciun document nu rezulta suprafata incaperii nr. 1 din casa de locuit (lungime, latime, inaltime, etc.). Solicitantul nu descrie amplasarea unor utilaje, a caror 
functionare necesita conditii de lucru speciale, in aceeasi incapere cu personalul de executie. Nu este descris locul de amplasare a sistemului laser – utilaj format din 
exhaustor, compresor, etc. Incaperea nu dispune de birouri, scaune, dulapuri, apa curenta, grup sanitar, pentru personalul angajat.Solicitantul, in memoriul justificativ, nu 
face niciun fel de referire la asigurarea utilitatilor: -electricitate (avand in vedere ca puterea necesara functionarii bunurilor achizitionate este de peste 33.600 W); prize cu 
impamantare, contor separat pentru masurarea consumului, etc.- apa curenta;- canalizare;- grup social pentru salariati si clienti;- incaperi pentru depozitarea materiei prime 
(hartie, plastic, materiale de lipit, vopseluri, etc.) si nici incaperi pentru depozitarea produselor realizate (planse, machete, etc.).Solicitantul si-a prevazut achizitia unor 
panouri solare - achizitii incluse in proiect numai pentru punctaj. Nu se face nicio referire la modul de conectare a sistemului fotovoltaic la reteaua de curent electric a 
incaperii cu nr.1 din casa de locuit. Există neconcordanţe intre cheltuielile propuse in MJ în raport cu nevoile reale ale investitiei.Cheltuielile legate de personal sunt total 
artificiale (1.000 lei salariu brut) pentru fiecare din cei sase salariati, avand in vedere nivelul de pregatire necesar pentru activitatile desfasurate prin proiect si complexitatea 
utilajelor folosite. In memoriul justificativ nu se face referire la modul de identificare a acestei forte de munca din spatiul rural. Din contra, la pag. 35 din memoriul justificativ, 
se face urmatoarea precizare: „Consideram ca proiectul este viabil si are toate sansele de a fi realizat intrucat beneficiarul DETINE (!!!!) cadre cu competenta necesara”. De 
altfel precizari cu caracter general, contradictorii, fara relevanta asupra proiectului, nepersonalizate, repetitive, pe parcursul mai multor pagini (36 – 42), caracterizeaza 
intregul memoriu justificativ. Pct. 3.1 - Avand in vedere ca proiectul nu indeplineste criteriile de eligibilitate EG2 si EG6 toate bunurile solicitate sunt neeligibile. Pct. 4.4 – 
Expertul a bifat NU deoarece ofertele nu sunt conforme cu caracteristicele (dotarile) precizate in memoriul justificativ. Proiectul este neeligibil - ajutorul public nerambursabil 
este egal cu zero. Pct. 6 - Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. 
Fracţionarea artificială a patrimoniului cu scopul de a putea beneficia de sprijin nerambursabil. Conform Contractului de Comodat – incheiere de autentificare 
nr.10/17.08.2012, sotii Tamaciu Daniel si Talmaciu Nicoleta dau in folosinta gratuita pe o perioada de 11 ani, imobilul situat in Sat Dobrinesti, Comuna Nicoresti, cvartal 6, 
parcela 92 numai “incaperea cu nr 1 din casa de locuit cu acces din hol” Precizam ca din acelasi hol au acces si ceilalti chiriasi ai casei de locuit solicitantul neavan

780 312 M 01 12 2 18 00010 2012 9 21

ACHIZIȚIE DE UTILAJE LA SC 
ROMBION CONSTRUCT SRL, 
DIN LOCALITATEA SMÂRDAN, 

JUDEŢUL GALAŢI

SC ROMBION 
CONSTRUCT 

SRL
GALATI

Comuna/Oras 
SMARDAN Sat 

SMARDAN
- - - - - - - - - - 103.578 0 72.504 0 31.074 117.618.104

EG 2 - Nu este indeplinit - Solicitantul nu demonstreaza viabilitatea economica a investitiei. Solicitantul nu justifica principalii clienti avand in vedere ca primariile (care 
asigura 61 % din totalul vanzarilor) nu pot incheia contracte directe cu solicitantii (trebuie sa lanseze licitatii publice de achizitii a lucrarilor pe care urmeaza sa le execute - 
cu valori mai mari de 15.000 euro). Mai mult, in cap. 5 – „Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei” (pag. 27 din M.J.) solicitantul face referire la „proiecte de 
infrastructura anuntate de autoritatile locale”: construirea DN 26 Galati – Murgeni, D.J. 251 Tecuci – Galati, precum si alte drumuri comunale si judetene – obiective care nu 
corespund codului CAEN 4312 „Lucrari de pregatire a terenului” – pentru care aplica solicitantul. Neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in MJ în raport cu nevoile reale 
ale investitiei:- Desi isi propune lucrul in doua schimburi, solicitantul, in primul an dupa implementare, isi fundamenteaza partea economica a investitiilor pentru activitati 
desfasurate in numai 6 luni pe an (16 ore/zi X 20 zile/luna X 6 luni /an aproximativ 1975 ore/an) si in acest fel oportunitatea investitiei nu este demonstrata; - Solicitantul nu 
justifica incadrarea unui personal supradimensionat (vezi - atat operatorii utilajelor cat si mecanicul de intretinere) in conditiile in care se lucreaza numai 6 luni pe an, iar 
personalul trebuie angajat cu norma intreaga.Folosirea unor tarife nejustificate.Tariful pentru serviciile executate este supraevaluat – 130 lei / ora (pentru acelasi serviciu 
executat, in alte proiecte, tariful solicitat este de 75 – 80 – 100 lei/ora). Matricea de vericare a viabilitatii economico-financiare nu poate fi intocmita intrucat EG 2 nu este 
indeplinit. Datele din matrice nu sunt relevante intrucat criteriul EG 2 nu este indeplinit. Pct. 3.3 - Intrucat proiectul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 - investitiile 
nu sunt eligibile. Pct. 4.3 si 4.4 – Expertul a bifat NU deoarece ofertele nu sunt conforme cu caracteristicele (dotarile) precizate in memoriul justificativ. Proiectul este 
neeligibil intrucat nu sunt indeplinite urmatoarele conditii:- EG 2 - Nu este indeplinit. Solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.- Cererea de finantare nu 
indeplineste conditia de eligibilitate din punct de vedere al verificarii pe teren. Conditiile din teren nu permit realizarea investitiei.

781 312 C 01 12 2 18 00011 2012 9 24
 „CONSTRUIRE UNITATE DE 

PRODUCTIE BUNURI DIN 
MASE PLASTICE”

S.C. LNM FOREX 
S.R.L. GALATI

Comuna/Oras 
CUDALBI Sat 

CUDALBI
- - - - - - - - - - 217.519 16.623 184.891 0 32.628 117.802.995

pct. 1.1 -LNM FOREX SRL propune 8 salariati, iar in FOREXROM SRL, conform ONRC mai are 2 angajati, deci in total 10 angajati. Conform legii 346/2004, 
microintreprinderile au pana la 9 salariati si intreprinderile mici au intre 10 si 49 salariati. Din acest punct de vedere solicitantul este neeligibil, deoarece nu are statut de 
micro-intreprindere. In LNM FOREX solicitantul detine 100% actiunii iar in FOREXROM, detine 99,92%, in amandoua este si Administrator, in consecinta conform art.4,4, 
alin (4), aceste doua intreprinderi sunt legate. Solicitantul declara LNM FOREX intreprindere autonoma, deci solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii 
autonoma, partenera sau legata, expertul declara proiectul neeligibil. EG2 nu este indeplinit deoarece solicitantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor 
economico-financiari. De exemplu: pretul de vanzare al produsului realizat este de 3 ori valoarea PET-urilor din comert. (vezi pag 115 din proiect). Pretul de vanzare cu 
amanuntul este de 0,6-0,7 lei, fata de 2 lei valoarea unui PET propus prin proiect. Nu se poate calcula pretul pe unitatea de produs deoarece nu exita o tehnologie de 
fabricatie produs, in care sa fie definit clar cantitatea de materie prima necesara pe unitatea de produs, pierderile tehnologice de fabricatie la 1000 produse si nici nu exista 
cantitatea de materie prima necesara unui produs. In aceste conditii se considera calculul facut ca fiind arbitrar si toata investitia nu este viabila, deoarece nu se poate relua 
ciclul de productie cu o pierdere anuala de circa 33%. In trei ani falimentul este total si nu poate functiona investitia minim 5 ani, cat a propus solicitantul.Indicatorii 
economico-financiari sunt calculati eronat, folosindu-se preturi de costuri de productie nesustenabile, preturi de vanzare pe unitatea de produs, mai mari de circa trei ori 
decat pretul cu amanuntul al produsului deja existent pe piata. Productia de PET-uri este 415000 unitati/an si preforme PET-uri, 413890 bucati. Randamentul masinii de 
injectat este functie de echipamentul tehnologic montat pe masina de injectat si variaza de la 900 bucati/ora , pentru preforme de 6 litri, 1500 buc/ora pentru preforme de 2 
litri si 2400 buc/ora pentru preforme de 1 litru. deoarece lucreaza in 2 schimburi de cate 8 ore, rezulta ca pe zi poate produce 38400 buc de 1 litru; 24000 buc de 2 litri si 
14400 bucati de 6 litri. Toata productia anuala (413890+415000=828890) de 828890 bucati se realizeaza in: 345,37 ore = 21,585 zile lucratoare,toate PET-urilor de 1 litru, 
525,6 ore= 34,53 zile, toate PET-urile de 2 litri si daca ar fi numai PET-uri de 6 litri, acestea pot fi produse in 921 ore= 57,56 zile lucratore. Rezulta ca toata productia de 
PET-uri poate fi realizata intre 22-57 zile lucratore. Un an calendaristic are aproximativ 270 zile lucratoare, deci toata productia de PET-uri se realizeaza in mai putin de un 
trimestru. Se pune intrebarea cum pot fi platiti 12 luni cei 8 angajati, daca ei lucreaza numai maximum 3 luni. Costurile cu forta de munca nu pot fi sustinuta decat artificial, 
nimeni nu plateste nemunca. Proiectul este neeligibil. Indicatorii economico-financiari fiind calculati folosindu-se date nesustenabile, productii realizabile in mai putin de 3 
luni calendaristice si platind forta de munca pe intreg anul. Este clar ca valoarea productiei este marita artificial pentru ca indicatorii economico-financiari sa dea o 
intreprindere viabila, ceea ce nu corespunde realitatii. Toate cheltuielile din acest proiect care prevede activitati de productie sunt declarate neeligibile si ajutorul public 
nerambursabil in acest caz este zero. EG2 nu este indeplinit deoarece solicitantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari. De exemplu: 
pretul de vanzare al produsului realizat este de 3 ori valoarea PET-urilor din comert. (vezi pag 115 din proiect). Pretul de vanzare cu amanuntul este de 0,6-0,7 lei, fata de 2 
lei valoarea unui PET propus prin proiect. Nu se poate calcula pretul pe unitatea de produs deoarece nu exita o tehnologie de fabricatie produs, in care sa fie definit clar 
cantitatea de materie prima necesara pe unitatea de produs, pierderile tehnologice de fabricatie la 1000 produse si nici nu exista cantitatea de materie prima necesara unui 
produs. In aceste conditii se considera calculul facut ca fiind arbitrar si toata investitia nu este viabila, deoarece nu se poate relua ciclul de productie cu o pierdere anuala de 
circa 33%. In trei ani falimentul este total si nu poate functiona investitia minim 5 ani, cat a propus solicitantul.Indicatorii economico-financiari sunt calculati eronat, folosind
se preturi de costuri de productie nesustenabile, preturi de vanzare pe unitatea de produs, mai mari de circa trei ori decat pretul cu amanuntul al produsului deja existent pe 
piata. Productia de PET-uri este 415000 unitati/an si preforme PET-uri, 413890 bucati. Randamentul masinii de injectat este functie de echipamentul tehnologic montat pe 
masina de injectat si variaza de la 900 bucati/ora , pentru preforme de 6 litri, 1500 buc/ora pentru preforme de 2 litri si 2400 buc/ora pentru preforme de 1 litru. deoarece 
lucreaza in 2 schimburi de cate 8 ore, rezulta ca pe zi poate produce 38400 buc de 1 litru; 24000 buc de 2 litri si 14400 bucati de 6 litri. Toata productia anuala 
(413890+415000=828890) de 828890 bucati se realizeaza in: 345,37 ore = 21,585 zile lucratoare,toate PET-urilor de 1 litru, 525,6 ore= 34,53 zile, toate PET-urile de 2 litri 
si daca ar fi numai PET-uri de 6 litri, acestea pot fi produse in 921 ore= 57,56 zile lucratore. Rezulta ca toata productia de PET-uri poate fi realizata intre 22-57 zile lucrator
Un an calendaristic are aproximativ 270 zile lucratoare, deci toata productia de PET-uri se realizeaza in mai putin de un trimestru. Se pune intrebarea cum pot fi platiti 12 
luni cei 8 angajati, daca ei lucreaza numai maximum 3 luni. Costurile cu forta de munca nu pot fi sustinuta decat artificial, nimeni nu plateste nemunca. Proiectul este 
neeligibil.pct. 1.1 -LNM FOREX SRL propune 8 salariati, iar in FOREXROM SRL, conform ONRC mai are 2 angajati, deci in total 10 angajati. Conform legii 346/2004, 
microintreprinderile au pana la 9 salariati si intreprinderile mici au intre 10 si 49 salariati. Din acest punct de vedere solicitantul este neeligibil, deoarece nu are statut de 
micro-intreprindere. In LNM FOREX solicitantul detine 100% actiunii iar in FOREXROM, detine 99,92%, in amandoua este si Administrator, in consecinta conform art.4,4, 
alin (4) aceste doua intreprinderi sunt legate Solicitantul declara LNM FOREX intreprindere autonoma deci solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinde
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782 312 C 01 12 2 18 00013 2012 9 25

CONSTRUIRE HALĂ ŞI 
ACHIZIŢIE DE UTILAJE ÎN 
VEDEREA FABRICĂRII DE 
ŢIGLE, BOLŢARI ŞI PAVELE 

DIN BETON, ÎN LOCALITATEA 
SUHURLUI, JUDEŢUL GALAŢI

S.C. 
CARGIOCRIS 

S.R.L.
GALATI

Comuna/Oras 
REDIU Sat 
SUHURLUI

- - - - - - - - - - 265.721 2.501 200.000 0 65.721 118.002.995

Punctul 1.1 eligibilitatea solicitantului - Solicitantul nu indeplineste conditia de solicitant eligibil. Din verificarea celor precizate in documentului 11.3 - Declaratia privind 
incadrarea in categoria microintreprinderilor, s-a constatat ca solicitantul SC CARGIOCRIS SRL a declarat ca este „ intreprindere autonoma” . Prin verificarea solicitantului 
SC CARGIOCRIS SRL in RECOM s-a constatat ca este intreprindere partenera cu S.C. VAB CONSTRUCTOR SRL. S-au atasat print-screen-urile din RECOM. Din 
verificarea in RECOM a structurii actionariatului se constata ca BUBOIU VASILE este administrator si asociat cu o cota de participare de 50% in intreprinderea S.C. VAB 
CONSTRUCTOR SRL , CUI 22159083/25.07.2007cu sediul social in comuna Rediu, judetul Galati si desfasoara si activitatea conform codului CAEN 2361- Fabricarea 
produselor din beton pentru constructii, activitate propusa pentru finantare de solicitantul SC CARGIOCRIS SRL, prin proiectul cu titlul “Construire hală şi achiziţie de utilaje 
în vederea fabricării de ţigle, bolţari şi pavele din beton, în localitatea Suhurlui, judeţul Galaţi”. In aceasta situatie se considera ca cele doua intreprinderi: SC CARGIOCRIS 
SRL si S.C. VAB CONSTRUCTOR SRL sunt intreprinderi partenere conform Legii 346/2004. 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. La EG2 s-a bifat "Nu e cazul" deoarece proiectul este 
declarat neeligibil pe verificarea eligibilitatii solicitantului. Deoarece proiectul este declarat neeligibil pe verificarea eligibilitatii solicitantului s-a bifat "Nu e cazul" in Fisa de 
verificare a rezonabilităţii preţurilor. La la planul financiar 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. Din verificarea celor precizate in documentului 11.3 - Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, s-a constatat ca solicitantul SC CARGIOCRIS 
SRL a declarat ca este „ intreprindere autonoma” . Prin verificarea solicitantului SC CARGIOCRIS SRL in RECOM s-a constatat ca este intreprindere partenera cu S.C. 
VAB CONSTRUCTOR SRL. Din verificarea in RECOM a structurii actionariatului se constata ca BUBOIU VASILE este administrator si asociat cu o cota de participare de 
50% in intreprinderea S.C. VAB CONSTRUCTOR SRL , CUI 22159083/25.07.2007 cu sediul social in comuna Rediu, judetul Galati si desfasoara si activitatea conform 
codului CAEN 2361- Fabricarea produselor din beton pentru constructii, activitate propusa pentru finantare de solicitantul SC CARGIOCRIS SRL, prin proiectul cu titlul 
“Construire hală şi achiziţie de utilaje în vederea fabricării de ţigle, bolţari şi pavele din beton, în localitatea Suhurlui, judeţul Galaţi”. In aceasta situatie se considera ca cele 
doua intreprinderi: SC CARGIOCRIS SRL si S.C. VAB CONSTRUCTOR SRL sunt intreprinderi partenere conform Legii 346/2004. 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.

783 312 M 01 12 2 18 00018 2012 9 26

„ACHIZITIE DE UTILAJ LA 
CRUCIANU DENISA-

CRISTINA, IN LOCALITATEA 
BRANISTEA, JUDETUL 

GALATI”

CRUCIANU 
DENISA-

CRISTINA
GALATI

Comuna/Oras 
BRANISTEA Sat 

BRANISTEA
- - - - - - - - - - 87.945 0 61.561 0 26.384 118.064.556

EG 2 - Solicitantul nu justifica viabilitatea economica. - Solicitantul nu justifica principalii clienti avand in vedere ca primariile (care reprezinta 61 % din totalul vanzarilor) nu 
pot incheia contracte directe cu solicitantii (trebuie sa lanseze licitatii publice de achizitii a lucrarilor pe care urmeaza sa le execute cu valori mai mari de 15.000 
euro);Neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in MJ în raport cu nevoile reale ale investitiei.- desi isi propune lucrul in doua schimburi, solicitantul, in primul an dupa 
implementare, isi fundamenteaza partea economica a investitiilor pentru activitati desfasurate in numai 6 luni si 15 zile pe an (16 ore/zi X 20 zile/luna X 6 luni si 15 zile/an = 
2160 ore/an); - nu se justifica incadrarea unui personal supradimensionat (vezi - atat operatorii utilajelor cat si mecanicul de intretinere) in conditiile in care se lucreaza 
numai 6 luni si 15 zile pe an, iar personalul trebuie angajat cu norma intreaga (contrazicand in acest fel precizarile din cererea de finantare – “Indicatorii de monitorizare” in 
care numarul de locuri de munca nou create este 3). EG 2 - Solicitantul nu justifica viabilitatea economica.- Solicitantul nu justifica principalii clienti avand in vedere ca 
primariile (care reprezinta 61 % din totalul vanzarilor) nu pot incheia contracte directe cu solicitantii (trebuie sa lanseze licitatii publice de achizitii a lucrarilor pe care 
urmeaza sa le execute cu valori mai mari de 15.000 euro);Neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in MJ în raport cu nevoile reale ale investitiei.- desi isi propune lucrul in 
doua schimburi, solicitantul, in primul an dupa implementare, isi fundamenteaza partea economica a investitiilor pentru activitati desfasurate in numai 6 luni si 15 zile pe an 
(16 ore/zi X 20 zile/luna X 6 luni si 15 zile/an = 2160 ore/an); - nu se justifica incadrarea unui personal supradimensionat (vezi - atat operatorii utilajelor cat si mecanicul de 
intretinere) in conditiile in care se lucreaza numai 6 luni si 15 zile pe an, iar personalul trebuie angajat cu norma intreaga (contrazicand in acest fel precizarile din cererea de 
finantare – “Indicatorii de monitorizare” in care numarul de locuri de munca nou create este 3). Pct. 3.3 - s-a bifat Nu, intrucat investitiile nu sunt justificate in cadrul 
memoriului justificativ. Intrucat cheltuielile sunt neeligibile, in randul ajutor public s-a inscris valoarea "0". Avansul pe cale de consecinta este "0". Pct. 6. Solicitantul 
Crucianu Denisa Cristina a fracţionat artificial terenul amplasat in Comuna Branistea, tarlaua 68/1 cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare pe 
aceeaşi măsură si solicitantii Crucianu Stefan Alexandru (se pare fiul doamnei Crucianu Denisa Cristina – au aceeasi adresa de domiciliu – Str. Arcasilor, nr. 19, Galati, 
acelasi nr. de telefon - 0740057707) si Alexe Andreea. Elemente care au creat suspiciunea de fractionare artificiala. Prezentam mai jos o situatie comparativa a proiectelor 
depuse de solicitantii Alexe Andreea, Crucianu Stefan Alexandru si Crucianu Denisa Cristina, amplasate in Comuna Branistea, tarlaua 68/1SITUATIE 
COMPARATIVANr.crt. Specificatie/Solicitant Alexe Andreea Crucianu Stefan Alexandru Crucianu Denisa Cristina1 Firma de consultanta SC INOCOM PLUS SRL SC 
INOCOM PLUS SRL SC INOCOM PLUS SRL2 Amplasamentul Investitiei Comuna Branistea, tarla 68/1, P 51 Comuna Branistea, tarla 68/1, P 52 Comuna Branistea, tarla 
68/1, P 463 Extras de carte funciara pentru informatii Contract comodat intre Crucianu Denisa Cristina + Crucianu Ion (soti) si Alexe Andreea. Contract comodat intre 
Crucianu Denisa Cristina + Crucianu Ion (soti) si Crucianu Stefan Alexandru. Contract vanzare cumparare ( Crucianu Denisa Cristina + Crucianu Ion - soti). 4 Asigurarea 
cofinantarii Sume proprii Primeste de la Alexe Andreea Primeste de la Crucianu Ion (sot).5 Bunuri propuse a fi achizitionate prin proiect Buldoexcavator + miniincarcator 
Buldoexcavator + autobasculanta Buldoexcavator6 Tarif servicii – Lei/ora 100 100 1007 Durata de realizare (luni) – cap. 8.2 9 9 68 Memoriu justificativ – capitolele 1.2 – 
„Scurt istoric al solicitantului”, 2.4 – „Descrierea activitatii propuse prin proiect”, 2.5 – „Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei”, 2.6 – „Piata de aprovizionare 
/desfacere, concurenta si strategia de piata, principalii clienti ai solicitantului”, 4 – „Descrierea achizitiilor realizate prin proiect”, 5 – „Durata de realizare (luni) si etape 
principale”, etc. sunt tratate la modul general, fara relevanta asupra obiectivelor generale si specifice, nepersonalizate, aproape „copy – paste” pentru toate cele trei proiecte 
depuse pe acelasi amplasament (Comuna Branistea – tarla 68/1) de solicitantii: Alexe Andreea, Crucianu Stefan Alexandru, Crucianu Denisa Cristina. Copy-paste cu M.J 
ale solicitantilor - Crucianu Stefan Alexandru si Crucianu Denisa Cristina. Copy-paste cu M.J ale solicitantilor – Alexe Andreea si Crucianu Denisa Cristina. Copy-paste cu 
M.J ale solicitantilor – Alexe Andreea si Crucianu Stefan Alexandru.9 Numar ore de prestare servicii – an 1-5 dupa implementare 2160-2340-2520-2700-2880 2880-3600-
4320-5040-5760 2160-2340-2520-2700-288010 Principalii clienti ai solicitantilor -Primariile Comunelor Branistea, Sendreni,Piscu = 61%;-Diversi benef. pers. fizice = 24%;-
Diversi benef. pers. jurid. = 15% -Primariile Comunelor Branistea, Schela, Pechea = 61%;-Diversi benef. pers. fizice = 24%;-Diversi benef. pers. jurid. = 15% -Primariile 
Comunelor Branistea, Schela, Pechea = 61%;-Diversi benef. pers. fizice = 24%;-Diversi benef. pers. jurid. = 15%11 Ofertanti pentru bunurile achizitionate -Marcom RMC 9
SRL;-Bergerot Monoyear;-Terra; -European Machines Ltd;-Marcom RMC 94 SRL;-Omniserv Ro; -European Machines Ltd;-Omniserv Ro;-Bergerot Monoyear;Concluzii: 
Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.a)Acelaşi titlu al proiectului 
identificat la două sau mai multe proiecte. Toate cele 3 proiecte au acelasi titlu: “Achizitie de utilaj(e) la ……., Comuna Branistea, Judetul Galati”.b) Acelaşi consultant al 
proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte. - toti cei 3 solicitanti au aceeasi firma de consultanta – SC Inocom Plus SRL;- toate cele 3 memorii justificative su
aproape „copy – paste”;c) Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte . - amplasamentul investitiilor este acelasi – Comuna 
Branistea tarla 68/1 (parcele apropriate 51 52 46) Amplasamentul a fost identificat cu ocazia vizitei pe teren pe baza declaratiilor solicitantului (perimetrul nu es

784 312 M 01 12 2 18 00014 2012 9 26

„ACHIZITIE DE UTILAJE LA 
CRUCIANU STEFAN-

ALEXANDRU, IN 
LOCALITATEA BRANISTEA, 

JUDETUL GALATI”

CRUCIANU 
STEFAN-

ALEXANDRU
GALATI

Comuna/Oras 
BRANISTEA Sat 

BRANISTEA
- - - - - - - - - - 150.592 0 105.414 0 45.178 118.169.970

EG 2 - Solicitantul nu justifica viabilitatea economica.- Solicitantul nu justifica principalii clienti, avand in vedere ca primariile (care reprezinta 61 % din totalul vanzarilor) nu 
pot incheia contracte directe cu solicitantii (trebuie sa lanseze licitatii publice de achizitii a lucrarilor pe care urmeaza sa le execute cu valori mai mari de 15.000 
euro);Neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in MJ în raport cu nevoile reale ale investitiei.- desi isi propune lucrul in doua schimburi, solicitantul, in primul an dupa 
implementare, isi fundamenteaza partea economica a investitiilor pentru activitati desfasurate in numai 6 luni si 15 zile pe an (16 ore/zi X 20 zile/luna X 6 luni si 15 zile/an = 
2160 ore/an); - nu se justifica incadrarea unui personal supradimensionat (vezi - atat operatorii utilajelor cat si mecanicul de intretinere) in conditiile in care se lucreaza 
numai 6 luni si 15 zile pe an, iar personalul trebuie angajat cu norma intreaga (contrazicand in acest fel precizarile din cererea de finantare – “Indicatorii de monitorizare” in 
care numarul de locuri de munca nou create este 5). EG 2 - Solicitantul nu justifica viabilitatea economica.- Solicitantul nu justifica principalii clienti, avand in vedere ca 
primariile (care reprezinta 61 % din totalul vanzarilor) nu pot incheia contracte directe cu solicitantii (trebuie sa lanseze licitatii publice de achizitii a lucrarilor pe care 
urmeaza sa le execute cu valori mai mari de 15.000 euro);Neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in MJ în raport cu nevoile reale ale investitiei.- desi isi propune lucrul in 
doua schimburi, solicitantul, in primul an dupa implementare, isi fundamenteaza partea economica a investitiilor pentru activitati desfasurate in numai 6 luni si 15 zile pe an 
(16 ore/zi X 20 zile/luna X 6 luni si 15 zile/an = 2160 ore/an); - nu se justifica incadrarea unui personal supradimensionat (vezi - atat operatorii utilajelor cat si mecanicul de 
intretinere) in conditiile in care se lucreaza numai 6 luni si 15 zile pe an, iar personalul trebuie angajat cu norma intreaga (contrazicand in acest fel precizarile din cererea de 
finantare – “Indicatorii de monitorizare” in care numarul de locuri de munca nou create este 5). Pct. 3.3 - s-a bifat NU, intrucat investitiile nu sunt justificate in cadrul 
memoriului justificativ. Intrucat cheltuielile sunt neeligibile, in randul ajutor public s-a inscris valoarea "0". Avansul pe cale de consecinta este "0". Pct. 6. Solicitantul 
Crucianu Denisa Cristina a fracţionat artificial terenul amplasat in Comuna Branistea, tarlaua 68/1 cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare pe 
aceeaşi măsură si solicitantii Crucianu Stefan Alexandru si Alexe Andreea. Elemente care au creat suspiciunea de fractionare artificiala. Prezentam mai jos o situatie 
comparativa a proiectelor depuse de solicitantii Alexe Andreea, Crucianu Stefan Alexandru si Crucianu Denisa Cristina, amplasate in Comuna Branistea, tarlaua 
68/1.SITUATIE COMPARATIVANr.crt. Specificatie/Solicitant Alexe Andreea Crucianu Stefan Alexandru Crucianu Denisa Cristina1 Firma de consultanta SC INOCOM 
PLUS SRL SC INOCOM PLUS SRL SC INOCOM PLUS SRL2 Amplasamentul Investitiei Comuna Branistea, tarla 68/1, P 51 Comuna Branistea, tarla 68/1, P 52 Comuna 
Branistea, tarla 68/1, P 463 Extras de carte funciara pentru informatii Contract comodat intre Crucianu Denisa Cristina + Crucianu Ion (soti) si Alexe Andreea. Contract 
comodat intre Crucianu Denisa Cristina + Crucianu Ion (soti) si Crucianu Stefan Alexandru. Contract vanzare cumparare ( Crucianu Denisa Cristina + Crucianu Ion - soti). 4 
Asigurarea cofinantarii Sume proprii Primeste de la Alexe Andreea Primeste de la Crucianu Ion (sot).5 Bunuri propuse a fi achizitionate prin proiect Buldoexcavator + 
miniincarcator Buldoexcavator + autobasculanta Buldoexcavator6 Tarif servicii – Lei/ora 100 100 1007 Durata de realizare (luni) – cap. 8.2 9 9 68 Memoriu justificativ – 
capitolele 1.2 – „Scurt istoric al solicitantului”, 2.4 – „Descrierea activitatii propuse prin proiect”, 2.5 – „Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei”, 2.6 – „Piata de 
aprovizionare /desfacere, concurenta si strategia de piata, principalii clienti ai solicitantului”, 4 – „Descrierea achizitiilor realizate prin proiect”, 5 – „Durata de realizare (luni) si 
etape principale”, etc. sunt tratate la modul general, fara relevanta asupra obiectivelor generale si specifice, nepersonalizate, aproape „copy – paste” pentru toate cele trei 
proiecte depuse pe acelasi amplasament (Comuna Branistea – tarla 68/1) de solicitantii: Alexe Andreea, Crucianu Stefan Alexandru, Crucianu Denisa Cristina. Copy-paste 
cu M.J ale solicitantilor - Crucianu Stefan Alexandru si Crucianu Denisa Cristina. Copy-paste cu M.J ale solicitantilor – Alexe Andreea si Crucianu Denisa Cristina. Copy-
paste cu M.J ale solicitantilor – Alexe Andreea si Crucianu Stefan Alexandru.9 Numar ore de prestare servicii – an 1-5 dupa implementare 2160-2340-2520-2700-2880 28
3600-4320-5040-5760 2160-2340-2520-2700-288010 Principalii clienti ai solicitantilor -Primariile Comunelor Branistea, Sendreni,Piscu = 61%;-Diversi benef. pers. fizice = 
24%;-Diversi benef. pers. jurid. = 15% -Primariile Comunelor Branistea, Schela, Pechea = 61%;-Diversi benef. pers. fizice = 24%;-Diversi benef. pers. jurid. = 15% -
Primariile Comunelor Branistea, Schela, Pechea = 61%;-Diversi benef. pers. fizice = 24%;-Diversi benef. pers. jurid. = 15%11 Ofertanti pentru bunurile achizitionate -
Marcom RMC 94 SRL;-Bergerot Monoyear;-Terra; -European Machines Ltd;-Marcom RMC 94 SRL;-Omniserv Ro; -European Machines Ltd;-Omniserv Ro;-Bergerot 
Monoyear;Concluzii: Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor 
măsurii.a)Acelaşi titlu al proiectului identificat la două sau mai multe proiecte. Toate cele 3 proiecte au acelasi titlu: “Achizitie de utilaj(e) la ……., Comuna Branistea, 
Judetul Galati”.b) Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte. - toti cei 3 solicitanti au aceeasi firma de consultanta – SC Inocom Plus 
SRL;- toate cele 3 memorii justificative sunt aproape „copy – paste”;c) Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte . - 
amplasamentul investitiilor este acelasi – Comuna Branistea, tarla 68/1 (parcele apropriate 51, 52, 46). Amplasamentul a fost identificat cu ocazia vizitei pe teren pe baza 
declaratiilor solicitantului (perimetrul nu este imprejmuit sau bornat) d) Alte elemente comune:- bunuri comune propuse a fi achizitionate prin proiect de solicitantii Alex
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INFIINTARE ATELIER 
PRODUCTIE GEAM 

TERMOIZOLANT LA SANDU 
VASILICA, IN LOCALITATEA 

VANATORI, JUDETUL GALATI

SANDU VASILICA GALATI
Comuna/Oras 

VANATORI Sat 
VANATORI

- - - - - - - - - - 234.635 33.956 199.440 0 35.195 118.369.410

1.1 Eligibilitatea solicitantuluiConform Ghidului Solicitantului “Persoanele fizice vor fi acceptate ca potenţiali beneficiari dacă se angajează să se autorizeze cu un statut 
minim de persoane fizice autorizate şi să funcţioneze ca micro-întreprinderi” iar Dna Sandu Vasilica este deja autorizata pentru activitatea 2312- Prelucrarea si fasonarea 
sticlei plate pe SC DANAMAR IMEX SRL, chiar la aceeasi adresa, unde este inregistrata cu punct de lucru. Nu se justifica depunerea proiectului ca persoana fizica, motiv 
pentru care se declara neeligibil.Chiar daca s-a declarat legata ca microintreprindere in Anexa 4.1, solicitantul nu a depus si Bilantul microintreprinderii cu care este legata 
pentru a putea fi analizata incadrarea in statutul de microintreprindere.1.6 Solicitantul Sandu Vasilica a declarat ca se va autoriza pentru codul CAEN 2312. EG1- Doc 1 
SF:„Pentru modernizari/achizitii de utilaje cu montaj care schimba regimul de exploatare al constructiei existente, se ataseaza Expertiza tehnica de specialitate asupra 
constructiei existente si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor”. Expertiza prezentata s-a intocmit „in vederea realizarii de lucrari de instalatii privind montarea unui sisetem 
de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice si....panouri solare” si nu reiese rezistenta constructiei pentru exploatarea (activitatea) propusa, cu atat mai mult cu 
cat Autorizatia de constructie a fost emisa pentru locuinta si sala de intretinere corporala hobby.EG2- - Deoarece fluxul nu este complet, existand echipamente importante 
(masa de taiat, presa automata si carucioare manipulare materie prima si produs finit-30 buc) detinute in comodat, cu titlu gratuit???, pe fluxul de productie, nu exista 
garantia desfasurarii activitatii propuse prin proiect, obtinerea de venituri, si deci nu se poate demonstra viabilitatea economica a investitiei. Deoarece fluxul nu este complet, 
existand echipamente importante (masa de taiat, presa automata si carucioare manipulare materie prima si produs finit-30 buc) detinute in comodat, cu titlu gratuit???, pe 
fluxul de productie, nu exista garantia desfasurarii activitatii propuse prin proiect si deci nu se poate demonstra viabilitatea economica. - Deoarece asupra constructiei nu s-
au prevazut lucrari de modernizare a constructiei, in Bugetul Indicativ nefiind prinse cheltuieli pe linia 4.1, cheltuielile cu achizitia de panouri solare si fotovoltaice nu sunt 
cheltuieli eligibile, ele fiind propuse artificial in vederea obtinerii de punctaj suplimentar. - Investitiile nu sunt eligibile in conformitate cu cele specificate in masura, fluxul de 
productie nefiind prins in intregime in investitie (utilaje in comodat)Nu s-a completat buget si plan financiar deorece proiectul este neeligibil. Nu s-a completat buget si plan 
financiar deorece proiectul este neeligibil. - Dna Sandu Vasilica este deja autorizata pentru activitatea propusa prin proiect 2312- Prelucrarea si fasonarea sticlei plate pe SC 
DANAMAR IMEX SRL, chiar la aceeasi adresa, unde este inregistrata si cu punct de lucru.- La aceeasi adresa este inregistrata si SC DANAMAR IMPEX SRL, cu acelasi 
cod CAEN al activitatii 2312, asociatii acestei purtand acelasi nume de familie Sandu Daniela Cristina (4,15%) si Sandu Marius-Danut (95,85%)- SC DANAMAR IMPEX 
SRL da in comodat Dnei Sandu Viorica echipamente necesare desfasurarii activitatii propuse, cu toate ca SC DANAMAR IMPEX SRL si SC DANAMAR IMEX SRL 
desfasoara deja aceeasi activitate, la aceeasi adresa(conform extraselor din RECOM). - Se concluzioneaza ca Dna Sandu Vasilica care declara ca se va autoriza ca I.I. face 
artificial acest lucru pentru a obtine punctaj ca strat up.
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„ACHIZITIE UTILAJE LA 
ALEXE ANDREEA, IN 

LOCALITATEA BRANISTEA, 
JUDETUL GALATI”

ALEXE ANDREEA GALATI
Comuna/Oras 

BRANISTEA Sat 
BRANISTEA

- - - - - - - - - - 88.408 0 61.885 0 26.523 118.431.295

EG 2 - Solicitantul nu justifica viabilitatea economica.- Solicitantul nu justifica principalii clienti avand in vedere ca primariile (care reprezinta 61 % din totalul vanzarilor) nu 
pot incheia contracte directe cu solicitantii (trebuie sa lanseze licitatii publice de achizitii ale lucrarilor pe care urmeaza sa le execute - cu valori mai mari de 15.000 
euro);Neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in MJ în raport cu nevoile reale ale investitiei.- desi isi propune lucrul in doua schimburi, solicitantul, in primul an dupa 
implementare, isi fundamenteaza partea economica a proiectului pentru activitati desfasurate in numai 6 luni si 15 zile pe an (16 ore/zi X 20 zile/luna X 6 luni si 15 zile/an = 
2160 ore/an); - nu se justifica incadrarea unui personal supradimensionat (vezi - atat operatorii utilajelor cat si mecanicul de intretinere) in conditiile in care se lucreaza 
numai 6 luni si 15 zile pe an, iar personalul trebuie angajat cu norma intreaga (contrazicand in acest fel precizarile din cererea de finantare – “Indicatorii de monitorizare” in 
care numarul de locuri de munca nou create este 3). EG 2 - Solicitantul nu justifica viabilitatea economica.- Solicitantul nu justifica principalii clienti avand in vedere ca 
primariile (care reprezinta 61 % din totalul vanzarilor) nu pot incheia contracte directe cu solicitantii (trebuie sa lanseze licitatii publice de achizitii ale lucrarilor pe care 
urmeaza sa le execute - cu valori mai mari de 15.000 euro);Neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in MJ în raport cu nevoile reale ale investitiei.- desi isi propune lucrul 
in doua schimburi, solicitantul, in primul an dupa implementare, isi fundamenteaza partea economica a proiectului pentru activitati desfasurate in numai 6 luni si 15 zile pe 
an (16 ore/zi X 20 zile/luna X 6 luni si 15 zile/an = 2160 ore/an); - nu se justifica incadrarea unui personal supradimensionat (vezi - atat operatorii utilajelor cat si mecanicul 
de intretinere) in conditiile in care se lucreaza numai 6 luni si 15 zile pe an, iar personalul trebuie angajat cu norma intreaga.Avand in vedere cele precizate mai sus 
cosideram ca proiectul solicitantei Alexe Andreea este neeligibil. Pe cale de consecinta atat valoarea eligibila a bunurilor solicitate cat si valoarea sprijinului nerambursabil 
sunt egale cu zero. Punctul 3.3 - Sa bifat NU intrucat investitiile nu sunt justificate in Memoriul Justificativ. Avand in vedere ca proiectul solicitantei Alexe Andreea este 
neeligibil, pe cale de consecinta, atat valoarea eligibila a bunurilor solicitate cat si valoarea sprijinului nerambursabil sunt egale cu zero. Din aceleasi considerente in randul 
avans s-a inscris valoarea "0" Pct. 6. Solicitantul Crucianu Denisa Cristina a fracţionat artificial terenul amplasat in Comuna Branistea, tarlaua 68/1 cu scopul de a putea 
beneficia de mai multe proiecte în derulare pe aceeaşi măsură si solicitantii Alexe Andreea si Crucianu Stefan Alexandru. Prezentam mai jos o situatie comparativa a 
proiectelor depuse de solicitantii Alexe Andreea, Crucianu Stefan Alexandru si Crucianu Denisa Cristina, amplasate in Comuna Branistea, tarlaua 68/1.SITUATIE 
COMPARATIVANr.crt. Specificatie/Solicitant Alexe Andreea Crucianu Stefan Alexandru Crucianu Denisa Cristina1 Firma de consultanta SC INOCOM PLUS SRL SC 
INOCOM PLUS SRL SC INOCOM PLUS SRL2 Amplasamentul Investitiei Comuna Branistea, tarla 68/1, P 51 Comuna Branistea, tarla 68/1, P 52 Comuna Branistea, tarla 
68/1, P 463 Extras de carte funciara pentru informatii Contract comodat intre Crucianu Denisa Cristina + Crucianu Ion (soti) si Alexe Andreea. Contract comodat intre 
Crucianu Denisa Cristina + Crucianu Ion (soti) si Crucianu Stefan Alexandru. Contract vanzare cumparare ( Crucianu Denisa Cristina + Crucianu Ion - soti). 4 Asigurarea 
cofinantarii Sume proprii Primeste de la Alexe Andreea Primeste de la Crucianu Ion (sot).5 Bunuri propuse a fi achizitionate prin proiect Buldoexcavator + miniincarcator 
Buldoexcavator + autobasculanta Buldoexcavator6 Tarif servicii – Lei/ora 100 100 1007 Durata de realizare (luni) – cap. 8.2 9 9 68 Memoriu justificativ – capitolele 1.2 – 
„Scurt istoric al solicitantului”, 2.4 – „Descrierea activitatii propuse prin proiect”, 2.5 – „Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei”, 2.6 – „Piata de aprovizionare 
/desfacere, concurenta si strategia de piata, principalii clienti ai solicitantului”, 4 – „Descrierea achizitiilor realizate prin proiect”, 5 – „Durata de realizare (luni) si etape 
principale”, etc. sunt tratate la modul general, fara relevanta asupra obiectivelor generale si specifice, nepersonalizate, aproape „copy – paste” pentru toate cele trei proiecte 
depuse pe acelasi amplasament (Comuna Branistea – tarla 68/1) de solicitantii: Alexe Andreea, Crucianu Stefan Alexandru, Crucianu Denisa Cristina. Copy-paste cu M.J 
ale solicitantilor - Crucianu Stefan Alexandru si Crucianu Denisa Cristina. Copy-paste cu M.J ale solicitantilor – Alexe Andreea si Crucianu Denisa Cristina. Copy-paste cu 
M.J ale solicitantilor – Alexe Andreea si Crucianu Stefan Alexandru.9 Numar ore de prestare servicii – an 1-5 dupa implementare 2160-2340-2520-2700-2880 2880-3600-
4320-5040-5760 2160-2340-2520-2700-288010 Principalii clienti ai solicitantilor -Primariile Comunelor Branistea, Sendreni,Piscu = 61%;-Diversi benef. pers. fizice = 24%;-
Diversi benef. pers. jurid. = 15% -Primariile Comunelor Branistea, Schela, Pechea = 61%;-Diversi benef. pers. fizice = 24%;-Diversi benef. pers. jurid. = 15% -Primariile 
Comunelor Branistea, Schela, Pechea = 61%;-Diversi benef. pers. fizice = 24%;-Diversi benef. pers. jurid. = 15%11 Ofertanti pentru bunurile achizitionate -Marcom RMC 9
SRL;-Bergerot Monoyear;-Terra; -European Machines Ltd;-Marcom RMC 94 SRL;-Omniserv Ro; -European Machines Ltd;-Omniserv Ro;-Bergerot Monoyear;Concluzii: 
Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.a)Acelaşi titlu al proiectului 
identificat la două sau mai multe proiecte. Toate cele 3 proiecte au acelasi titlu: “Achizitie de utilaj(e) la ……., Comuna Branistea, Judetul Galati”.b) Acelaşi consultant al 
proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte. - toti cei 3 solicitanti au aceeasi firma de consultanta – SC Inocom Plus SRL;- toate cele 3 memorii justificative su
aproape „copy – paste”;c) Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte . - amplasamentul investitiilor este acelasi – Comuna 
Branistea tarla 68/1 (parcele apropriate - 51 52 46);d) Alte elemente comune:- bunuri comune propuse a fi achizitionate prin proiect – buldoexcavator;- tariful pent
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ACHIZITIA UNEI AMBULANTE 
VETERINARE LA TUDOSE A. 

ANDREI-C.M.V. DIN SAT 
MIHAIL KOGALNICEANU, 

COMUNA SMARDAN, 
JUDETUL GALATI 

TUDOSE A. 
ANDREI CABINET 

MEDICAL 
VETERINAR

GALATI
Comuna/Oras 
SMARDAN Sat 

SMARDAN
- - - - - - - - - - 59.458 0 41.621 0 17.837 118.472.916

1.Proiectul prevede „ investitie noua” Conform fisei tefnice a cmasurii, pentru cabinetele medicale individuale sunt permise doar modernizarile.Nu se face dovada existentei 
punctului de lucru la locul de amplasare declarat in cererea de finantare in baza unui document autentificat la notariat si inscris in cartea funcuiara. A depus declaratie ca va 
deschide punct de lucru care nu este valabila in cazul cabineterlor medicale individuale.2.Punctul 1.1 eligibilitatea solicitantului - Solicitantul nu indeplineste conditia de 
solicitant eligibil. Prin verificarea documentului 11.3 – „ declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor solicitantul a bifat „ intreprindere autonoma” . 
Verificarea in RECOM a structurii actionariatului se constata ca TUDOSE ANDREI titular al cabinetului medical individual este actionar unic si administrator la S.C. 
ANDREI MEDVET , CUI 23133383. In aceasta situatie se condidera ca intreprinderea este legata.Societatea S.C. ANDREI MEDVET functioneaza in acelasi sediu declarat 
in cererea de finantare pentru implementarea proiectului , respectiv Sat Mihail Kogalniceanu, comuna Smardan nr. 76, jud. Galati. 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. Punctul 1.2 – 
Solicitantul nu respecta punctele 2 si 3 din declaratia pe propria raspundere F. EG 1 / EG 6 - Nu sunt indeplinite - Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou 
infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural - alt document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul de 
folosinta/dreptul real principal al terenului: contract de inchiriere, de comodat, concesiune, (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru terenul pe care se va realiza 
investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare. Solicitantul nu face dovada detinerii spatiului in care desfasoara activitatea pentru care 
este autorizat conform certificatului de inregistrare a CMV DR. TUDOSE ANDREI – la locul de implementare inscris in cererea de finantare. Sat Mihail Kogalniceanu, 
localitatea Smardan, str. Principala nr. 76, corp 5. A prezentat un contract de comodat pentru un spatiu situat in sat Smardan comuna Smardan suprafata de 2200 mp a 
unei constructii in suprafata de 19 mp pentru desfasurarea de servicii sanitar – veterinare si 50 mp pentru parcare ambulanta. Activitatea CMV Tudose Andrei nu este 
autorizata la aceasta adresa. In extrasul de carte funciara nu este notat contract de inchiriere pentru niciunul din spatii. Depune declaratie ca va deschide punct de lucru in 
comuna Smardan, sat Smardan conform contractului de comodat atasat la cererea de finantare. Conform fisei tehnice in cadrul Cabinetelor medicale individuale sunt 
admise doar modernizarile.EG2. - Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei – In cuprinsul memoriului justificativ sunt informatii contradictorii intre diferite sectiuni 
ale proiectului, desi solicitantul isi defasoara activitatea in comuna Smardan la pag .26 face precizari legate de ,,populatia stabila si cu domiciliul la nivelul anului 2002 era 
urmatoarea: comuna Prajeni total 3990’’. Pentru a demonstra viabilitatea investitiei solicitantul trebuie sa fundamenteze oportunitatea investitiei in concordanta cu codul 
CAEN al activitatii propuse prin proiect si eligibilitatea bunurilor propuse a se achizitionate. In Memoriul justificativ solicitantul isi propune sa presteze servicii medicale care 
vor consta in tratamente obstetricale si operatii chirurgicale la animale, servicii care nu pot fi efectuate decat intr-un spatiu special amenajat si dotat cu instrumente medica
conform contractului de comodat solicitantul detine o constructie C3 (garaj) in suprafata de 19 mp. De asemeni in prognozele economice din Memoriul Justificativ care s-au 
intocmit pentru demonstrarea viabilitatii investitiei s-au prevazut venituri in anexa C4 obtinute din operatii chirurgicale si obstetricale care sunt nesustenabile si nu pot fi 
realizate in spatiul pe care il detine . Solicitantul nu descrie (memoriul justificativ) utilitatile de care dispune in prezent constructia in care urmeaza a fi realizate investitia ( 
electricitate, apa curenta , canalizareEG 5 – Nu este indeplinit - Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective precum si 
avizele/autorizatiile de mediu sau sa prezinte dovada ca a facut demersurile pentru a obtine toate avizele si acordurile in domeniul mediului, conform legislatiei in vigoare – 
Avand in vedere precizarile fisei tehnice care prevede ca « pentru solicitantii cabinet medical veterinar individual/cabinet medical individual nu se accepta decat proiecte 
vizand modernizarea - trebuia depus doc 9.3 „Nota de constatare privind conditiile de mediu emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare”.In concluzie 
intreaga cheltuiala privind achizitia de buniri propuse prin proiect in valoare de 59.458 Euro este neeligibila. pct.3.3- s-a bifat NU -Avand in vedere ca Cererea de finantare a 
fost declarata neeligibila, investitia in valoare totala de 59.458 Euro reprezinta cheltuieli neeligibile Avand in vedere ca cererea de finanare a fost declarata neeligibila, 
investitia in valoare totala de 59.458 Euro ( cheltuieli eligibile calculate de solicitant) Euro reprezinta cheltuieli neeligibile in Planul financiar privind calculul ajutorului public 
nerambursabil s-a inscris cifra 0. Priectul este declarat neeligibil intrucat nu sunt indeplinite urmatoarele criterii de eligibilitate: 1. Eligibilitatea solicitantului pct. 1 subpuntul 
1.12 .Criteriiile de eligibilitate EG1, EG2, EG5 si EG6 – In rubrica Observatii la verificarea criteriilor de eligibilitate sunt prezentate considerentele care conduc la declararea 
neeligibilitatii proiectului.
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"INFIINTARE ATELIER 

PRELUCRARE SI MODELARE 
PRODUSE LEMNOASE"

SC LA PORTA 
NUOVA SRL GALATI

Comuna/Oras 
SENDRENI Sat 

SENDRENI
- - - - - - - - - - 234.833 9.900 199.608 0 35.225 118.672.524

Ajutorul public nerambursabil pe aceasta masura este de maxim 200000 euro. Procentul de finantare fiind de 85% din valoarea eligibila a proiectului. Valoarea eligibila a 
proiectului este 234833 euro. Deorece aceasta valoare este finantata din doua fonduri(FEADR si PERE), in Planul Financiar a fost caculata valaorea ajutorului public 
nerambursabil astfel: 85% din PERE + FEADR, dar nu mai mult de 200000 euro. -(199608 euro)- In urma verificarii in doc. 16 aferent sesiunii in curs s-a constatat ca s-au 
depus un nr de 2 proiecte, SC LA PORTA NUOVA SRL si SC WINDOWS ART DESIGN SRL, cu urmatoarele elemente comune:1. au acelasi sediu social in comuna 
Sendreni nr. 7;2. au acelasi amplasament al investitiei in comuna Sendreni, judetul Galati; 3. au acelasi consultant – SC CONIAR GROUP SRL.Analizand cererile de 
finantare depuse de cei 2 solicitanti am constatat urmatoarele:- Terenurile pe care urmeaza sa se realizeze investitiile sunt detinute prin contracte de concesiune cu Prima
Sendreni, contracte cu nr. 7280 si 7281 incheiate in 20.07.2012, loturi alaturate;- Studiile de fezabilitate sunt indentice – prin proiect se propune obtinerea acelorasi 
produse, in aceleasi cantitati si cu aceleasi valori;- Utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect de catre cei doi solicitanti se completeaza in cadrul fluxului tehnologic;- 
Ambele proiecte au ca imputernicit legal pe domnul MAXIM GHEORGHE. Acesta se regaseste in RECOM ca asociat in 2 societati cu activitati autorizate coduri CAEN 
1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii si 3101 – Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine. Ambele societati au acelasi sediu 
social cu societatile solicitante, si anume com. Sendreni nr. 7, si acelasi numar de telefon de contact la sediul social.Avand in vedere cele mentionate anterior consideram 
ca solicitantii au creat condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii prin fractionarea investitiei si depunerea 
unui numar de 2 proiecte pentru a putea beneficia de o valoare a ajutorului public nerambursabil mai mare decat plafonul maxim de 200.000 euro. In urma verificarii in doc. 
16 aferent sesiunii in curs s-a constatat ca s-au depus un nr de 2 proiecte, SC LA PORTA NUOVA SRL si SC WINDOWS ART DESIGN SRL, cu urmatoarele elemente 
comune:1. au acelasi sediu social in comuna Sendreni nr. 7;2. au acelasi amplasament al investitiei in comuna Sendreni, judetul Galati; 3. au acelasi consultant – SC 
CONIAR GROUP SRL.Analizand cererile de finantare depuse de cei 2 solicitanti am constatat urmatoarele:- Terenurile pe care urmeaza sa se realizeze investitiile sunt 
detinute prin contracte de concesiune cu Primaria Sendreni, contracte cu nr. 7280 si 7281 incheiate in 20.07.2012, loturi alaturate;- Studiile de fezabilitate sunt indentice – 
prin proiect se propune obtinerea acelorasi produse, in aceleasi cantitati si cu aceleasi valori;- Utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect de catre cei doi solicitanti se 
completeaza in cadrul fluxului tehnologic;- Ambele proiecte au ca imputernicit legal pe domnul MAXIM GHEORGHE. Acesta se regaseste in RECOM ca asociat in 2 
societati cu activitati autorizate coduri CAEN 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii si 3101 – Fabricarea de mobila pentru birouri si 
magazine. Ambele societati au acelasi sediu social cu societatile solicitante, si anume com. Sendreni nr. 7, si acelasi numar de telefon de contact la sediul social.Avand in 
vedere cele mentionate anterior consideram ca solicitantii au creat condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor 
măsurii prin fractionarea investitiei si depunerea unui numar de 2 proiecte pentru a putea beneficia de o valoare a ajutorului public nerambursabil mai mare decat plafonul 
maxim de 200.000 euro. In urma verificarii in doc. 16 aferent sesiunii in curs s-a constatat ca s-au depus un nr de 2 proiecte, SC LA PORTA NUOVA SRL si SC 
WINDOWS ART DESIGN SRL, cu urmatoarele elemente comune:1. au acelasi sediu social in comuna Sendreni nr. 7;2. au acelasi amplasament al investitiei in comuna 
Sendreni, judetul Galati; 3. au acelasi consultant – SC CONIAR GROUP SRL.Analizand cererile de finantare depuse de cei 2 solicitanti am constatat urmatoarele:- 
Terenurile pe care urmeaza sa se realizeze investitiile sunt detinute prin contracte de concesiune cu Primaria Sendreni, contracte cu nr. 7280 si 7281 incheiate in 
20.07.2012, loturi alaturate;- Studiile de fezabilitate sunt indentice – prin proiect se propune obtinerea acelorasi produse, in aceleasi cantitati si cu aceleasi valori;- Utilajele 
propuse a fi achizitionate prin proiect de catre cei doi solicitanti se completeaza in cadrul fluxului tehnologic;- Ambele proiecte au ca imputernicit legal pe domnul MAXIM 
GHEORGHE. Acesta se regaseste in RECOM ca asociat in 2 societati cu activitati autorizate coduri CAEN 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, 
pentru constructii si 3101 – Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine. Ambele societati au acelasi sediu social cu societatile solicitante, si anume com. Sendreni nr. 
7, si acelasi numar de telefon de contact la sediul social.Avand in vedere cele mentionate anterior consideram ca solicitantii au creat condiţii artificiale pentru a beneficia de 
sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii prin fractionarea investitiei si depunerea unui numar de 2 proiecte pentru a putea beneficia de o 
valoare a ajutorului public nerambursabil mai mare decat plafonul maxim de 200.000 euro. In urma verificarii in doc. 16 aferent sesiunii in curs s-a constatat ca s-au depus 
un nr de 2 proiecte, SC LA PORTA NUOVA SRL si SC WINDOWS ART DESIGN SRL, cu urmatoarele elemente comune:1. au acelasi sediu social in comuna Sendreni 
nr. 7;2. au acelasi amplasament al investitiei in comuna Sendreni, judetul Galati; 3. au acelasi consultant – SC CONIAR GROUP SRL.Analizand cererile de finantare 
depuse de cei 2 solicitanti am constatat urmatoarele:- Terenurile pe care urmeaza sa se realizeze investitiile sunt detinute prin contracte de concesiune cu Primaria 
Sendreni, contracte cu nr. 7280 si 7281 incheiate in 20.07.2012, loturi alaturate;- Studiile de fezabilitate sunt indentice – prin proiect se propune obtinerea acelorasi 
produse in aceleasi cantitati si cu aceleasi valori;- Utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect de catre cei doi solicitanti se completeaza in cadrul fluxului tehnologi
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" INFIINTARE ATELIER 

MESTESUGARESC, 
PRELUCRARE LEMN"

SC WINDOWS 
ART DESIGN SRL GALATI

Comuna/Oras 
SENDRENI Sat 

SENDRENI
- - - - - - - - - - 234.938 9.900 199.697 0 35.241 118.872.221

In urma verificarii in doc. 16 aferent sesiunii in curs s-a constatat ca s-au depus un nr de 2 proiecte, SC LA PORTA NUOVA SRL si SC WINDOWS ART DESIGN SRL, cu 
urmatoarele elemente comune:1. au acelasi sediu social in comuna Sendreni nr. 7;2. au acelasi amplasament al investitiei in comuna Sendreni, judetul Galati; 3. au acelasi 
consultant – SC CONIAR GROUP SRL.Analizand cererile de finantare depuse de cei 2 solicitanti am constatat urmatoarele:- Terenurile pe care urmeaza sa se realizeze 
investitiile sunt detinute prin contracte de concesiune cu Primaria Sendreni, contracte cu nr. 7280 si 7281 incheiate in 20.07.2012, loturi alaturate;- Studiile de fezabilitate 
sunt indentice – prin proiect se propune obtinerea acelorasi produse, in aceleasi cantitati si cu aceleasi valori;- Utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect de catre cei doi 
solicitanti se completeaza in cadrul fluxului tehnologic;- Ambele proiecte au ca imputernicit legal pe domnul MAXIM GHEORGHE. Acesta se regaseste in RECOM ca 
asociat in 2 societati cu activitati autorizate coduri CAEN 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii si 3101 – Fabricarea de mobila 
pentru birouri si magazine. Ambele societati au acelasi sediu social cu societatile solicitante, si anume com. Sendreni nr. 7, si acelasi numar de telefon de contact la sediul 
social.Avand in vedere cele mentionate anterior consideram ca solicitantii au creat condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor măsurii prin fractionarea investitiei si depunerea unui numar de 2 proiecte pentru a putea beneficia de o valoare a ajutorului public nerambursabil mai mare 
decat plafonul maxim de 200.000 euro. In urma verificarii in doc. 16 aferent sesiunii in curs s-a constatat ca s-au depus un nr de 2 proiecte, SC LA PORTA NUOVA SRL si 
SC WINDOWS ART DESIGN SRL, cu urmatoarele elemente comune:1. au acelasi sediu social in comuna Sendreni nr. 7;2. au acelasi amplasament al investitiei in 
comuna Sendreni, judetul Galati; 3. au acelasi consultant – SC CONIAR GROUP SRL.Analizand cererile de finantare depuse de cei 2 solicitanti am constatat urmatoarele:- 
Terenurile pe care urmeaza sa se realizeze investitiile sunt detinute prin contracte de concesiune cu Primaria Sendreni, contracte cu nr. 7280 si 7281 incheiate in 
20.07.2012, loturi alaturate;- Studiile de fezabilitate sunt indentice – prin proiect se propune obtinerea acelorasi produse, in aceleasi cantitati si cu aceleasi valori;- Utilajele 
propuse a fi achizitionate prin proiect de catre cei doi solicitanti se completeaza in cadrul fluxului tehnologic;- Ambele proiecte au ca imputernicit legal pe domnul MAXIM 
GHEORGHE. Acesta se regaseste in RECOM ca asociat in 2 societati cu activitati autorizate coduri CAEN 1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, 
pentru constructii si 3101 – Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine. Ambele societati au acelasi sediu social cu societatile solicitante, si anume com. Sendreni nr. 
7, si acelasi numar de telefon de contact la sediul social.Avand in vedere cele mentionate anterior consideram ca solicitantii au creat condiţii artificiale pentru a beneficia de 
sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii prin fractionarea investitiei si depunerea unui numar de 2 proiecte pentru a putea beneficia de o 
valoare a ajutorului public nerambursabil mai mare decat plafonul maxim de 200.000 euro.

790 312 C 01 12 2 18 00023 2012 9 27

„ÎNFIINŢARE LINIE 
PRODUCŢIE DE BRICHETARE 

ŞI PELETIZARE ÎN 
LOCALITATEA ŞENDRENI, 

JUDEŢUL GALAŢI”

S.C. AGR 
ECOBRICHET 

S.R.L.
GALATI

Comuna/Oras 
SENDRENI Sat 

SENDRENI
- - - - - - - - - - 232.174 1.875 197.348 0 34.826 119.069.569

EG 2 - solicitantul nu indeplineste criteriul referitor la viabilitatea investitieiIn anexa B - in cadrul anexei B8 - in anul 1 post implementare, dupa ce investitia este realizata si 
intra in functiune solicitantul a introdus pe linia A1 - Aport la capitalul social ( imprumuturi de la actionari/asociati) suma de 470.000 lei (curs euro 4.6388 = 101.319 EUR) 
ca si aport pentru sustinerea investitiei argumentand in cadrul studiului de fezabilitate ca "asociatul unic va veni cu aport la capitatlul societatii - imprumut de la actionari pe 
un termen mai mare de 5 ani pentru sustinerea activitatii societatii in parametrii optim-economic-functional, in valoare de 470.000 lei in anul 1 de functionare".Tinand cont 
de prevederile masurii 312 solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitate investitiei propuse prin proiect. Astfel observam ca este nejustificata valoarea de 470.000 lei ca 
aport in anul 1 de functionare, investitia propusa trebuie sa functioneze si sa se incadreze in indicatorii impusi prin program si anume indicatorii evidentiati si calculati 
automat in anexaB9. Observam ca in cazul in care eliminam aceasta valoare, care este adaugata intentionat ca sa duca indicatorii in limitele prevazute, indicatorii Durata de 
recuperare a investitiei depaseste limita impusa de 12 ani, iar valoarea actualizata neta este negativa. Prin urmare consideram ca investitia nu indeplineste criteriul EG2. 
Fara aceasta valoare indicatorii nu pot fii indepliniti. Nici anexa B4 dupa eliminarea sumei de 470.000 ca aport nejustificat, activul nu mai este egal cu pasivul. Este o 
investitie cu procent de finantare publica nerambursabila de 85% deci practic aportul solicitantului este de 15%. Prin urmare proiectul se declara neeligibil. EG 2 - 
solicitantul nu indeplineste criteriul referitor la viabilitatea investitieiIn anexa B - in cadrul anexei B8 - in anul 1 post implementare, dupa ce investitia este realizata si intra in 
functiune solicitantul a introdus pe linia A1 - Aport la capitalul social ( imprumuturi de la actionari/asociati) suma de 470.000 lei (curs euro 4.6388 = 101.319 EUR) ca si 
aport pentru sustinerea investitiei argumentand in cadrul studiului de fezabilitate ca "asociatul unic va veni cu aport la capitatlul societatii - imprumut de la actionari pe un 
termen mai mare de 5 ani pentru sustinerea activitatii societatii in parametrii optim-economic-functional, in valoare de 470.000 lei in anul 1 de functionare".Tinand cont de 
prevederile masurii 312 solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitate investitiei propuse prin proiect. Astfel observam ca este nejustificata valoarea de 470.000 lei ca apor
anul 1 de functionare, investitia propusa trebuie sa functioneze si sa se incadreze in indicatorii impusi prin program si anume indicatorii evidentiati si calculati automat in 
anexaB9. Observam ca in cazul in care eliminam aceasta valoare, care este adaugata intentionat ca sa duca indicatorii in limitele prevazute, indicatorii Durata de recuperare 
a investitiei depaseste limita impusa de 12 ani, iar valoarea actualizata neta este negativa. Prin urmare consideram ca investitia nu indeplineste criteriul EG2. Fara aceasta 
valoare indicatorii nu pot fii indepliniti. Nici anexa B4 dupa eliminarea sumei de 470.000 ca aport nejustificat, activul nu mai este egal cu pasivul. Este o investitie cu procent 
de finantare publica nerambursabila de 85% deci practic aportul solicitantului este de 15%. Prin urmare proiectul se declara neeligibil. EG 2 - solicitantul nu indeplineste 
criteriul referitor la viabilitatea investitieiIn anexa B - in cadrul anexei B8 - in anul 1 post implementare, dupa ce investitia este realizata si intra in functiune solicitantul a 
introdus pe linia A1 - Aport la capitalul social ( imprumuturi de la actionari/asociati) suma de 470.000 lei (curs euro 4.6388 = 101.319 EUR) ca si aport pentru sustinerea 
investitiei argumentand in cadrul studiului de fezabilitate ca "asociatul unic va veni cu aport la capitatlul societatii - imprumut de la actionari pe un termen mai mare de 5 ani 
pentru sustinerea activitatii societatii in parametrii optim-economic-functional, in valoare de 470.000 lei in anul 1 de functionare".Tinand cont de prevederile masurii 312 
solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitate investitiei propuse prin proiect. Astfel observam ca este nejustificata valoarea de 470.000 lei ca aport in anul 1 de functionare, 
investitia propusa trebuie sa functioneze si sa se incadreze in indicatorii impusi prin program si anume indicatorii evidentiati si calculati automat in anexaB9. Observam ca 
cazul in care eliminam aceasta valoare, care este adaugata intentionat ca sa duca indicatorii in limitele prevazute, indicatorii Durata de recuperare a investitiei depaseste 
limita impusa de 12 ani, iar valoarea actualizata neta este negativa. Prin urmare consideram ca investitia nu indeplineste criteriul EG2. Fara aceasta valoare indicatorii nu 
pot fii indepliniti. Nici anexa B4 dupa eliminarea sumei de 470.000 ca aport nejustificat, activul nu mai este egal cu pasivul. Este o investitie cu procent de finantare publica 
nerambursabila de 85% deci practic aportul solicitantului este de 15%. Prin urmare proiectul se declara neeligibil.
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791 312 M 01 12 2 18 00024 2012 9 27

„ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU LUCRARI DE 
COSTRUCTII IN SAT 
SUHURLUI, COMUNA 

SUHURLUI, JUDETUL GALATI”

S.C. TATISTEL 
CONPREST 

COMPANY S.R.L.
GALATI

Comuna/Oras 
SUHURLUI Sat 

SUHURLUI
- - - - - - - - - - 156.450 0 109.515 0 46.935 119.179.084

Criteriul de eligibilitate EG2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei nu este indeplinit din urmatoarele considerente: Prin proiect se propune achizitia a 
doua buldoexcavatoare pentru a realiza activitati incadrate in codurile CAEN 4312 “Lucrari de pregatire a terenului” – Achizitionarea acestor bunuri este neeligibila, avand in 
vedere urmatoarele:- Activitatea incadrata in cod CAEN 4311 – activitati de demolare - la care se face referire, nu este descrisa si fundamentata in memoriul justificativ. Nu 
se face referire la utilajele / echipamentele cu care se vor executa lucrarile, nu sunt precizari referitoare la lucrarile ce se realizeaza, acestea fiind denumite generic “Lucrari 
de piconare” lucrari care nu se regaseste in descrierea codurilor CAEN pentru care solicita finantare, nu se prezinta un flux tehnologic, nu este demonstrata viabilitatea 
investitiei realizata pentru desfasurarea activitatii de domolare in concordanta cu descrierea codului CAEN . - In prognoza veniturilor nu sunt evidentiate veniturile realizate 
din demolari.- Activitatea incadrata in codul CAEN 4312 “Lucrari de pregatire a terenului “ se presupune ca se realizeaza cu buldoexcavatorul si atasamentele incluse. Nu 
este descrisa si fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei.Enuntarea activitatilor corespunzatoare clasei este contrazisa in memoriul justificativ prin precizarile 
facute:In cap.4 se precizeaza strategia societatii, astfel:„In mod implicit, achizitionarea utilajelor tehnologice noi si performante, de ultima generatie (doua buldoexcavatoare 
si accesorii), deschide perspective noi pentru societate in contractarea de lucrari de constructii in domeniul drumurilor, efectuarii de lucrari in domeniul aductiunilor de apa si 
canalizare, realizarea a diferite constructii si demolarilor; aceasta inseamna in primul rand o adaptare permanenta la schimbarile tehnologiilor si echipamentelor moderne, 
utilizate in industria constructiilor, lucru care va conduce la diversificarea lucrarilor executate, reducerea timpilor de executie, scaderea consumurilor de combustibili si 
energie, eficientizarea activitatii si in final la o crestere a cotei de piata”Referitor la activitatile ce se vor desfasura cu utilajele in cap 2.4 se precizeaza: “Ele vor fi folosite la 
lucrarile de executie, intretinere, reabilitare, modernizare si reparatii drumuri, aductiuni de apa, canalizari, consolidari si aparari de maluri, extractia si incarcarea agregatelor 
de balastiera, planificandu-se si programandu-se operarea acestora in functie de graficul de executie al lucrarilor contractate, prioritizandu-le in functie de termenele 
respective. Astfel se va obtine un flux de productie planificat si eficient care in timp va conduce la dezvoltarea planificata a societatii”.In ceea ce priveste descrierea utilajelor 
ce se vor achizitiona se precizeaza:“Cupa de incarcare este o cupa multifunctionala care poate fi folosita la incarcarea camioanelor, la impingerea pamantului precum si ca 
graifer. Totodata pe cupa de incarcare se pot monta furci de stivuitor ce faciliteaza manipularea marfurilor paletizate” In ceea ce priveste descrierea fluxului tehnologic se 
precizeaza:Mijloacele de productie achizitionate prin proiect (doua buldoexcavatoare cu cupa incarcator, diferite cupe de excavare si picon) vor fi utilizate si deplasate 
permanent la lucrari contractate in santierele de lucru si la punctele de lucru, pentru deservirea echipelor, pe tipuri de activitati ce se desfasoara la locatiile lucrarilor 
respective, dupa cum urmeaza:- Manipularea materiilor prime, materialelor si echipamentelor proprii implicate in lucrari precum si a materialelor ce constituie obiectul 
lucrarilor;- Transportul materialelor si echipamentelor de mic volum la si de la lucrarile contractate;- Incarcarea/descarcarea materialelor de constructii in mijloace de 
transport;- Excavatii terasamente, santuri, canale;- Asigurarea unui flux continuu de lucru prin deplasarea materialelor si echipelor proprii - reduce efectiv timpul pentru 
transportul, descarcarea, montajul materialelor;In descrierea lucrarilor/serviciilor oferite se precizeaza ca utilajele vor fi folosite:- pentru extractia si prelucrarea agregatelor de 
balastiera: cu incarcatorul frontal cu cupa de 1-1,5 m³ se excaveaza in terasamente, se transporta materialele de constructie rezultate, eventuale derivatele rezultate;-
buldoexcavatoarele vor fi folosite si pentru transportul agregatelor de balastiera pentru mutare – evacuare cantitati de deseuri materiale de constructie rezultate din activita
de reamenajare/consolidare/terasare efectuate in cadrul lucrarilor de constructii; -incarcatorul frontal cu cupa de 1-1,5 m³ este necesar atat in sectorul de aprovizionare ca
in sectorul de productie si la depozite, inclusiv pentru lucrari de degajare/amenajare spatii productie, manipulare materiale, demolare etc;- cu bratul excavator curbat 
balansier extensibil si cupa de excavare de 300 / 610 / 800 mm se vor executa lucrari de excavare a terasamanetelor, santurilor, canalelor; - cu bratul excavator curbat 
balansier extensibil si cupa taluzare se realizeaza taluzarea terasamentelor sau a canalelor;- cu bratul excavator curbat balansier extensibil si linia hidraulica pentru picon + 
picon se efctueaza lucrarile de piconat in vederea demolarii de constructii, asfalt, beton, etc.Concluzia evaluatorilor: Descrierile din memoriul justificativ pentru sustinerea 
necesitatii si oportunitatii investitiei si pentru demonstrarea viabilitatii economice conduc la concluzia ca se doreste realizarea de activitati multiple fara o incadrare a 
activitatilor intr-un cod CAEN eligibil conform Anexei 9 la Ghidul Solicitantului M 312. Descrierea activitiatilor nu se incadreaza in codul CAEN pentru care solicita finantare. 
Lucrarile de incarcare – manipulare se incadreaza in cod CAEN 5224 cod neeligibil in cadrul M 312. Lucrari de piconat nu pot fi incadrate intr-un cod CAEN eligibil prin 
Masura 312. Lucrarile descrise nu sunt specifice Codurilor 4312 si 4311, asa cum rezulta din prezentarea anterioara. Nu sunt precizari referitoare la lucrarile ce se realizea
cu buldoexcavatorul , acestea fiind denumite generic “Lucrari de pregatire a terenului”, sau “lucrari cu buldoexcavatorul”. Accesoriile pe care le propune conduc la concluzia 
ca se doreste realizarea de activitati multiple fara o incadrare a activitatilor intr-un cod CAEN eligibil conform Anexei 9 la Ghidul Solicitantului M 312. Exista neconcordanta 
intre descrierea utilajelor si echipamentelor ( accesorii ) proiect propuse a se achizitiona si si cele mentionate in oferte. In proiect sunt cap 4 “descrierea achizitiilor relizate 
prin proiect” se propune achizitionarea a 2 buldoexcavatoare echipate cu urmatoarele accesorii: cupa incartcator capacitate 1 – 1 5 metri cubi cupa taluzare 1500

792 312 M 01 12 2 18 00020 2012 9 27

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
SPECIALIZATE PENTRU 

ACTIVITATI DE IMBUTELIERE 
SI AMBALARE IN CADRUL 
S.C. ALEX UNIC PACKING 

S.R.L, SAT VANATORI, 
COMUNA VANATORI, 

JUDETUL GALATI 

SC ALEX UNIC 
PACKING SRL GALATI

Comuna/Oras 
VANATORI Sat 

VANATORI
- - - - - - - - - - 206.115 0 144.280 0 61.835 119.323.364

Nu sunt indeplinite - In cadrul acestor criterii se verifica si documente pentru terenurile si cladirile pe/in care vor fi realizate investitiile. Din documentele atasate trebuie sa 
reiasa clar suprafata si localizarea investitiei. In urma verificarii contractului de comodat autentificat la notar sub numarul 1793/14.09.2012, se precizeaza ca solicitantul 
primeste spre folosinta imobilul compus din 92 mp. teren si constructiile aferente din imobilul proprietatea societatii (SC ALEX &amp; COMP SRL) in sat Costi, comuna 
Vanatori, judetul Galati compus din suprafata totala de 2803 mp si corpul 69 - hala, lot 1 cu o suprafata construita de 2075,25 mp. In acelasi timp in continutul Memoriului 
justificativ la pag.26 ,,suprafata pusa la dispozitie de comodant este de 92 m.p. de teren inclusiv constructia aferenta’’. Din cele prezentate mai sus nu se poate identifica 
suprafata clara a construictie in care solicitantul va instala utilajele propuse a se achizitiona prin prioect. De asemeni la vizita pe teren Nu s-a putut stabili si delimita 
suprafata constructie si a terenului care apartine solicitantului. Beneficiarul nu dovedeste dreptul de folosinta (acces separat) asupra cailor de acces. Accesul este comun, 
atat pentru SC ALEX UNIC PACKING SRL cat si pentru SC ALEX&amp;COMP SRL. EG2- Nu este indeplinit pct 2.5 –Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei 
nu este demonstrata. Solicitantul descrie proprietatilor ambalajelor , a materialului din care sunt confectionate si a functiilor multilpe pe care le prezinta acestea ,, Scopul 
ambalarii si etichetării produselor alimentare este de a garanta accesul consumatorilor la informaţii complete cu privire la conţinutul şi compoziţia produselor, pentru a 
proteja sănătatea şi interesele acestora... Etichetarea anumitor produse alimentare trebuie să conţină informaţii specifice, pentru a garanta siguranţa utilizării şi pentru ca 
utilizatorii să poată efectua o reală alegere’’, dar nu pezinta o descriere a seviciilor de ambalare pe care le presteaza si necesitatea achzitionarii utilajelor propuse prin pro
Nu se descrie un flux tehnologic care sa prezinte modul in care se incadreaza utilajele si echipamentelor in cadrul prestarii serviciilor generatoare de venituri. Suprafata care 
face obiectul proiectului (trei camere) de 92 mp. (conform masuratorii cu aparatul laser) este amplasata la mijlocul constructiei in interiorul corpului de cladire ce apartine 
comodantei de-o parte si de alta a holului central. Spatiile de acces, fluxul tehnologic, spatiile pentru depozitarea materiei prime si a produsului finit sunt comune pentru cele 
doua societati (SC ALEX UNIC PACKING SRL si SC ALEX &amp;COMP SRL). In concluzie nu exista o delimitare clara a spatiului celor doua societati existente ( SC 
ALEX UNIC PACKING SRL SI SC ALEX&amp;COMP SRL) si nu se poate realiza o delimitare fizica sau administrativa privind spatiul de acces, fluxul tehnologic, depozitul 
de materie prima si produs finit. pct 4 - Caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/ echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotarile ce urmeaza a fi 
achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati). In tot cuprinsul Memoriului justificativ nu se 
face nici un fel de referire cu privire la dimensiunile halei, amplasarea bunurilor propuse a se achizitiona prin proiect intr-un fux tehnologic, (Linie/instalatie automata pentru 
imbutelierea esentelor in recipiente de tip p.e.t; Linie/instalatie automata pentru dozarea produselor granulate in flacoane; Linie/sistem automat pentru ambalarea produselor 
granulate sau cu forme nedefinite in pachete; Masina de ambalat automata pentru cantarirea si ambalarea produselor granulate sau pulverulente in plicuri) dimensiunile 
necesare pentru instalarea acestor utilaje. De asemeni nu s-a descris modul de aprovizionare cu materia prima (pentru care solicitantul efectueaza servicii de ambalare) si 
spatiul necesar depozitarii. Nu se prezinta o schita cu amplasarea bunurilor achizitionate - flux tehnologic - avand in vedere dimensiunile constructive ale acestora – exem
– Linie/instalatie automata pentru dozarea produselor granulate in flacoane ( compusa din masa rotativa, sistem de dozare cu melc, platforma sustinere dozator, modul de 
inchidere si modul de alimentare flacoane, modul etichetare si masa rotativa produs finit) care are dimensiunile de aproximativ 7480mmX990- 1350mmX1200-1800mm. 
Caracteristicile tehnice prezentate in oferte nu sunt in concordanta cu caracteristicile prezentate in Memoriul justificativ , acesta conducand la o rezonabilitate a preturilor 
neconcludenta ex : ( Linia pentru imbutelierea esentelor si ambalarea condimentelor are specificata capacitatea de imbuteliere in peturi cu volume cuprinse intre 10-100 
mililitri iar oferta prezentata are volumul cuprins intre 20-100 mililitri, Masina de ambalat automata pentru cantarirea si ambalarea produselor granulate sau pulverulente in 
plicuri are masa reglabila in domeniu de 10-50 grame (pag.36) iar in oferta prezentata aceasta are ca si caracteristia tehnica masa regabila de 10 -100 grame (pag 89 ). De 
asemeni din ofertele prezentate rezulta ca utilajele necesita montaj iar acesta va fi realizat de furnizor, costul acestor operatiuni fiind inclus in pretul de vanzare a 
echipamentului de unde rezulta ca solicitantul trebuia sa intocmeasca Studiu de fezabilitate. Din cele prezentate rezulta ca solicitantul trebuia sa evidentieze aceste valori in 
Bugetul indicativ pe coloana cheltuielillolr neeligibile conform precizarilor din metodologia de verificare. Avand in vedere ca prin proiect se propune achizitionarea unor 
echipamente cu montaj asa dupa cum rezulta din devizul pe obiect si din descrierea din oferte era necesar evidentierea montajului in in cap 4.3 - utilaje cu montaj. In 
aceasta situatie era necesar prezentarea Raportului de expertiza care sa certifice viabilitatea constructiei pe o durata cel putin egala cu durata normata de functionare a 
utilajelor. Solicitantul nu descrie (Memoriul justificativ) utilitatile de care dispune in prezent constructia in care urmeaza a fi realizata investitia - apa curenta, canalizare, 
spatiul necesar depozitarii materiei si a produsului finit obtinut.Cap 9 - Fundamentarea partii economice este nerealista : exemplu - in Memoriul justificativ valoarea medie 
ambalare pentru imbutelierea esentelor este de 0,28 lei iar in Prognoza veniturilor pretul de imbuteliere a esentelor este de 1 leu. De asemeni nu a evidentiat corect 
capacitatile de productie prognozate propuse a se realiza in varianta cu proiect Nu a corelat datele privind prezumtiile cheltuielilor care au stat la baza realizarii previzion
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793 312 M 01 12 2 18 00038 2012 9 28

FABRICAREA PRODUSELOR 
DIN BETON (PAVELE SI 

BORDURI) IN CADRUL S.C. 
FOREVAR BET S.R.L. IN 
COMUNA SCHELA, SAT 

NEGREA, JUDETUL GALATI, 
IN CADRUL MASURII 312 – 

SPRIJIN PENTRU CREAREA 
SI DEZVOLTAREA DE MICRO-
INTREPRINDERI, SESIUNEA 

SEPTEMBRIE 2012

S.C. FOREVAR 
BET S.R.L. GALATI

Comuna/Oras 
SCHELA Sat 

NEGREA
- - - - - - - - - - 235.294 0 200.000 0 35.294 119.523.364

EG-1 – se considera neindeplinit din urmatoarele motive:- In SF-ul prezentat nu se detaliaza si nu sunt date explicatii asupra procesului tehnologic de obtinere a produselor 
din beton in functie de caracteristicile utilajelor cerute prin proiect si nu se arata rolul fiecarui utilaj in procesul de fabricatie al acestora.- La cap. 3.2.2 si 3.3 nu se arata 
detalii constructive asupra constructiei propusa prin proiect in valoare de 95148 euro, cum ar fi lungimi, latimi, impartirea cladirii sopronului metalic si nu s-au anexat planuri 
in acest sens, in care sa se arate dimensiunile acestora. Planurile atasate nu sunt relevante.- Nu se dau detalii racordarea instalatiilor interioare ale investitiei la utilitatile 
necesare pentru functionarea investitiei , retelele de energie electrica si apa, fara aceste utilitati, investitia nu poate functiona, la cap.2 din bugetul indicativ nefiind prevazute 
cheltuieli in acest sens. Nu au fost date explicatii in acest sens.- La cap.II- planse desenate- planurile prezentate nu sunt relevante, nefiind prezentate plan de amplasare in 
zona (1:25.000-1.5000), plan general (1:5.000-1.500), nu sunt prezentate planuri de arhitectura pentru constructia propusa, planul de situatie cu amplasarea retelelor de 
utilitati, surse de apa si receptori apa uzata prezentat nu prezinta detalii despre racordarea utilitatilor proiectului la retelele exterioare de apa si energie electrica.EG- 2 – prin 
proiectul propus de catre SC FOREVAR BET SRL se propune constructia unui sopron metalic si achizitionarea unor utilaje necesare pentru obtinerea urmatoarelor produse 
din beton: pavele, borduri, dale, rigole, placaje murale, jardiniere, tuburi, elemente pentru camine.Pentru obtinerea acestor elemente din beton se propune achizitionarea 
urmatoarelor utilaje cu montaj si anume: compresor, malaxor, skip incarcare malaxor si siloz de ciment, presa stationara, pompa stationara si se propune achizitionarea un
rafturi metalice.Nu s-au dat detalii despre cum se obtin produsele prognozate in Anexa B1 in functie de caracteristicile tehnice ale utilajelor propuse prin proiect si de fluxul 
tehnologic al utilajelor cerute prin proiect, fiind trecute cantitati anuale in mc pentru pavele, borduri, dale din beton, rigole, placaje murale, jardiniere, tuburi din beton si 
elemente pentru camine . Aceste cantitati de produse prognozate nu au fost corelate cu caracteristicile tehnice ale utilajelor si nu au fost date explicatii cum pot fi obtinute 
cantitatile prognozate. Nefiind date explicatii clare asupra functionarii utilajelor cerute prin proiect cu ajutorul carora se obtin produsele din beton prezentate in Anexa B si 
nefiind explicatii asupra obtinerii cantitatilor in mc de produse din beton in functie de caracteristicile tehnice ale utilajelor cerute prin proiect, se considera ca nu se poate 
valida incadrarea indicatorilor in limitele stabilite din anexa B si ca urmare se considera neindeplinit criteriul de elibilitate EG-2 – beneficiarul trebuie sa demonstreze 
viabilitatea investitiei. EG- 2 – prin proiectul propus de catre SC FOREVAR BET SRL se propune constructia unui sopron metalic si achizitionarea unor utilaje necesare 
pentru obtinerea urmatoarelor produse din beton: pavele, borduri, dale, rigole, placaje murale, jardiniere, tuburi, elemente pentru camine.Pentru obtinerea acestor elemente 
din beton se propune achizitionarea urmatoarelor utilaje cu montaj si anume: compresor, malaxor, skip incarcare malaxor si siloz de ciment, presa stationara, pompa 
stationara si se propune achizitionarea unor rafturi metalice.Nu s-au dat detalii despre cum se obtin produsele prognozate in Anexa B1 in functie de caracteristicile tehnice 
ale utilajelor propuse prin proiect si de fluxul tehnologic al utilajelor cerute prin proiect, fiind trecute cantitati anuale in mc pentru pavele, borduri, dale din beton, rigole, 
placaje murale, jardiniere, tuburi din beton si elemente pentru camine . Aceste cantitati de produse prognozate nu au fost corelate cu caracteristicile tehnice ale utilajelor si 
nu au fost date explicatii cum pot fi obtinute cantitatile prognozate. Nefiind date explicatii clare asupra functionarii utilajelor cerute prin proiect cu ajutorul carora se obtin 
produsele din beton prezentate in Anexa B si nefiind explicatii asupra obtinerii cantitatilor in mc de produse din beton in functie de caracteristicile tehnice ale utilajelor cerute 
prin proiect, se considera ca nu se poate valida incadrarea indicatorilor in limitele stabilite din anexa B si ca urmare se considera neindeplinit criteriul de elibilitate EG-2 – 
beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei. Ca urmare, nu se poate intocmi matricea de viabilitate. Bugetul investitiei – nu este identificat in bugetul investitiei 
valoarea TVA aferenta proiectului, nefiind trecuta nici la cheltuiala eligibila si nici la cheltuiala neeligibila.La cap.4.1 sunt trecute cheltuieli eligibile de cap.4.1.2 - constructii
in valoare de 53.137 euro si 695 euro pe cheltuiala neeligibila. In devizele pe obiect prezentate, nu sunt defalcate aceste cheltuieli eligibile si neeligibile, incalcandu-se 
prevederile din Anexa 2 la Ghidul solicitantului pe masura 312, varianata 06 din iulie 2012” Nu sunt permise atat cheltuieli eligibile cat si neeligibile in cadrul cap. 4.1. – 
Constructii si instalatii fara a se detalia pe devize pe obiect lucrarile corespunzatoare spatiilor/instalatiilor ce se vor executa”. Nu se pot determina care sunt lucrarile de 
constructii cerute prin proiect eligibile fata de cele neeligibile.Bugetul nu poate fi completat deoarece proiectul este neeligibil. pentru serviciile de consultanta nu s-au 
prezentat extrase din baza de date sau oferta. Nu s-a completat planul financiar deoarece nu s-a intocmit bugetul proiectului care este neeligibil. Punctul 6- creare de cond
artificiale - In urma verificarii in doc. 16 aferent sesiunii in curs s-a constatat ca s-au depus un nr de 2 proiecte, SC MARYBET CRISS SRL si SC FOREVAR BET SRL, cu 
urmatoarele elemente comune:1. sunt proiecte cu acelasi titlu si acelasi tip de investitii pe aceleasi coduri CAEN 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru constructii 
si cod CAEN 2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos in acelasi sat - Negrea, comuna Schela; 2. au acelasi consultant – SC AMC CONSULTING 
INTERNATIONAL SRL.Analizand cererile de finantare depuse de cei 2 solicitanti am constatat urmatoarele: - Ambele societati sunt infiintate in 09.05.2011;- Documentele 
prezentate pentru terenurile pe care vor fi realizate investitiile sunt contracte de vanzare-cumparare incheiate la 18.09.2012 cu STRATULAT CTIN. NICUSOR-LIVIU, cu 
numere de autentificare consecutive 1015 si 1016 de la acelasi notar Boboc Marioara Rodica si vizeaza loturi invecinate astfel: - SC MARYBET CRISS SRL - 1953 mp

794 312 M 01 12 2 18 00041 2012 9 28

FABRICAREA PRODUSELOR 
DIN BETON (PAVELE SI 

BORDURI) IN CADRUL S.C. 
MARYBET CRISS S.R.L. IN 

COMUNA SCHELA, SAT 
NEGREA, JUDETUL GALATI, 
IN CADRUL MASURII 312 – 

SPRIJIN PENTRU CREAREA 
SI DEZVOLTAREA DE MICRO-
INTREPRINDERI, SESIUNEA 

SEPTEMBRIE 2012

S.C. MARYBET 
CRISS S.R.L. GALATI

Comuna/Oras 
SCHELA Sat 

NEGREA
- - - - - - - - - - 235.294 0 200.000 0 35.294 119.723.364

EG-1 – se considera neindeplinit din urmatoarele motive:- In SF-ul prezentat nu se detaliaza si nu sunt date explicatii asupra procesului tehnologic de obtinere a produselor 
din beton in functie de caracteristicile utilajelor cerute prin proiect si nu se arata rolul fiecarui utilaj in procesul de fabricatie al acestora.- La cap. 3.2.2 si 3.3 nu se arata 
detalii constructive asupra constructiei propusa prin proiect in valoare de 107.048 euro, cum ar fi lungimi, latimi, impartirea cladirii sopronului metalic si nu s-au anexat 
planuri in acest sens, in care sa se arate dimensiunile acestora. Planurile atasate nu sunt relevante.- Nu se detaliaza modul de racordare a instalatiilor interioare ale 
investitiei la utilitatile necesare pentru functionarea investitiei , retelele de energie electrica si apa, fara aceste utilitati, investitia nu poate functiona, la cap.2 din bugetul 
indicativ nefiind prevazute cheltuieli in acest sens. Nu au fost date explicatii in acest sens.- La cap.II- planse desenate- planurile prezentate nu sunt relevante, nefiind 
prezentate plan de amplasare in zona (1:25.000-1.5000), plan general (1:5.000-1.500), nu sunt prezentate planuri de arhitectura pentru constructia propusa, planul de 
situatia cu amplasarea retelelor de utilitati, surse de apa si receptori apa uzata prezentat nu prezinta detalii despre racordarea utilitatilor proiectului la retelele exterioare de 
apa si energie electrica.EG- 2 –se propune constructia unui sopron metalic si achizitionarea unor utilaje necesare pentru obtinerea urmatoarelor produse din beton: pavele, 
borduri, dale, rigole, placaje murale, jardiniere, tuburi, elemente pentru camine.Pentru obtinerea acestor elemente din beton se propune achizitionarea urmatoarelor utilaje 
cu montaj si anume: buncar agregate, banda transportoare de cantarire si centrala, malaxor, cantar electronic pentru ciment, cantar pentru apa, siloz ciment cu snec de 
transport, cabina de control, presa stationara. Se propune si achizitionarea unor rafturi metalice.Nu s-au dat detalii despre cum se obtin produsele prognozate in Anexa B1
functie de caracteristicile tehnice ale utilajelor propuse prin proiect si de fluxul tehnologic al utilajelor cerute prin proiect, fiind trecute cantitati anuale in mc pentru pavele, 
borduri, dale din beton, rigole, placaje murale, jardiniere, tuburi din beton si elemente pentru camine . Aceste cantitati de produse prognozate nu au fost corelate cu 
caracteristicile tehnice ale utilajelor si nu au fost date explicatii cum pot fi obtinute cantitatile prognozate. Nefiind date explicatii clare asupra functionarii utilajelor cerute prin 
proiect cu ajutorul carora se obtin produsele din beton prezentate in Anexa B si nefiind explicatii asupra obtinerii cantitatilor in mc de produse din beton in functie de 
caracteristicile tehnice ale utilajelor cerute prin proiect, se considera ca nu se poate valida incadrarea indicatorilor in limitele stabilite din anexa B si ca urmare se considera 
neindeplinit criteriul de elibilitate EG-2 – beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei se propune constructia unui sopron metalic si achizitionarea unor utilaje 
necesare pentru obtinerea urmatoarelor produse din beton: pavele, borduri, dale, rigole, placaje murale, jardiniere, tuburi, elemente pentru camine.Pentru obtinerea acestor 
elemente din beton se propune achizitionarea urmatoarelor utilaje cu montaj si anume: buncar agregate, banda transportoare de cantarire si centrala, malaxor, cantar 
electronic pentru ciment, cantar pentru apa, siloz ciment cu snec de transport, cabina de control, presa stationara. Se propune si achizitionarea unor rafturi metalice.Nu s-a
dat detalii despre cum se obtin produsele prognozate in Anexa B1 in functie de caracteristicile tehnice ale utilajelor propuse prin proiect si de fluxul tehnologic al utilajelor 
cerute prin proiect, fiind trecute cantitati anuale in mc pentru pavele, borduri, dale din beton, rigole, placaje murale, jardiniere, tuburi din beton si elemente pentru camine . 
Aceste cantitati de produse prognozate nu au fost corelate cu caracteristicile tehnice ale utilajelor si nu au fost date explicatii cum pot fi obtinute cantitatile prognozate. 
Nefiind date explicatii clare asupra functionarii utilajelor cerute prin proiect cu ajutorul carora se obtin produsele din beton prezentate in Anexa B si nefiind explicatii asupra 
obtinerii cantitatilor in mc de produse din beton in functie de caracteristicile tehnice ale utilajelor cerute prin proiect, se considera ca nu se poate valida incadrarea 
indicatorilor in limitele stabilite din anexa B si ca urmare se considera neindeplinit criteriul de elibilitate EG-2 – beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitieiNu 
se poate intocmi matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare. Bugetul indicativ nu poate fi completat deoarece proiectul este neeligibil. Nu s-au detaliat 
cheltuielile neeligibile de pe cap. 4.1.Nu s-a evidentiat cheltuiala privind TVA. Pentru serviciile de consultanta nu s-a prezentat nici extras din Baza de date si nici oferta. 
Planul financiar nu se poate intocmi deoarece nu a fost intocmit nici bugetul. In urma verificarii in doc. 16 aferent sesiunii in curs s-a constatat ca s-au depus un nr de 2 
proiecte, SC MARYBET CRISS SRL si SC FOREVAR BET SRL, cu urmatoarele elemente comune:1. sunt proiecte cu acelasi titlu si acelasi tip de investitii pe aceleasi 
coduri CAEN 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru constructii si cod CAEN 2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos in acelasi sat - Negrea, 
comuna Schela, judetul Galati; 2. au acelasi consultant – SC AMC CONSULTING INTERNATIONAL SRL.Analizand cererile de finantare depuse de cei 2 solicitanti am 
constatat urmatoarele: - Ambele societati sunt infiintate in 09.05.2011;- Documentele prezentate pentru terenurile pe care vor fi realizate investitiile sunt contracte de 
vanzare-cumparare incheiate la 18.09.2012 cu STRATULAT CTIN. NICUSOR-LIVIU, cu numere de autentificare consecutive 1015 si 1016 de la acelasi notar Boboc 
Marioara Rodica si vizeaza loturi invecinate, astfel: - SC MARYBET CRISS SRL - 1953 mp in Tarlaua 41/1 parcela 364/5/4 lot 3 cu nr cadastral 102589;- SC FOREVAR 
BET SRL - 2123 mp in Tarlaua 41/1 parcela 364/5/4 lot 4 cu nr cadastral 102590.- proiectele au aceeasi valoare eligibila – 235.294 euro;- nu s-a prezentat modul de 
asigurare al utilitatilor necesare obiectivului, energie electica si apa, fara de care investitiile nu pot functiona- studiile de fezabilitate sunt identice, iar in cadrul cap. 3.8 nu se 
detaliaza fluxul tehnologic cu incadrarea si fundamentarea utilajelor ce urmeaza sa fie achizitionate De asemenea analizand utilajele enumerate in cap 3 8 consideram
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795 312 M 01 12 2 18 00042 2012 9 28

FABRICAREA PRODUSELOR 
DIN METAL IN CADRUL S.C. 

NORTH STAR ARTSTEEL 
S.R.L. IN COMUNA SCHELA, 

SAT NEGREA, JUDETUL 
GALATI, IN CADRUL MASURII 

312 – SPRIJIN PENTRU 
CREAREA SI DEZVOLTAREA 
DE MICRO-INTREPRINDERI, 

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2012

S.C. NORTH 
STAR ARTSTEEL 

S.R.L.
GALATI

Comuna/Oras 
SCHELA Sat 

NEGREA
- - - - - - - - - - 235.294 0 200.000 0 35.294 119.923.364

EG2 nu este indeplinit.Societatea NORTH STAR ARTSTEEL srl si Societatea ROM METAL MANOLACHE srl, sunt aplasate in aceeasi locatie , ambele sunt intocmite de 
aceeasi firma de consultanta SC AMC CONSULTING INTERNATIONAL SRL , amandoua cumpara utilaje de baza pentru prelucrarea tablelor, prin deformare plastica la 
rece si sudura . Amandoua declara ca : ‘’produsele ce vor fi realizate cuprind urmatoarele: Articole din metal: elice navale si palete, ventilatoare, ancore.’’ Pentru aceasta 
activitate utilajele de baza in producerea acestora sunt utilaje specifice turnatoriilor din materiale (aliaje) neferoase. Articolele realizate sunt de o complexitate deosebita in 
prelucrare, investitiile necesare fiind de ordinul sutelor de mii de euro. (Anexez pag. 30, 31 din ambele proiecte). Proiectul propus este incomplet si conform SF mai neces
constructia unui sopron pentru depozitarea produselor finite si a matritelor, vestiare pentru personalul de productie si biroul de livrare produs finit. Acestea fac imposibila 
realizarea oricarui produs finit in regim industrial, mod de lucru diferit de cel mestesugaresc in care nu este obligatoriu spatiul de depozitare, vestiare si birouri, etc. Proiectul 
propune ca personal necesar a fi angajat sa fie: 1 economist, 1 sef de sectie /tehnolog, 1 coordonator de productie, 1 mecanic de intretinere, 2 manipulanti, 2 paznici. Nu se 
propune angajarea de personal direct productiv, specializat pentru utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect. Intreg personalul propus este indirect productiv. Din acest 
motiv nu se pot realiza produse cu o calitate superioara si nici de precizie, sa nu mai vorbim de cele cu o complexitate deosebita propuse prin proiect. Elice navale cu pale 
fixe si reglabile nu se produc decat in tari ca Japonia, Olanda, USA si o incercare sortita esecului in Romania. Halele propuse a fi construite au aceeasi dimensiune, adica: 
455 Ac si 480 Ad, au acelasi Separator de grasimi, statie de epurare in dotarea constructiei de baza. In realitate Statia de epurare este o constructie de sine statatoare, cu 
bazine pline cu ape uzate, dotate cu amestecatoare si in care se introduc substante pentru neutralizarea agentilor poluanti rezultati din procesul de productie. Din procesul 
de productie propus nu rezulta grasimi. Uleiurile folosite la ungerea utilajelor de baza este interzis a fi deversate in apele reziduale si exista obligatia de a colecta si preda 
uleiul uzat. Produsele obtinute vor fi livrate unor mari combinate: Mital Steel SA Galati, Santierul Naval Damen Galati si Petrom SA. Nu exista nici cea mai mica certitudine 
ca produsele propuse a fi realizate prin proiect au desfacere, deoarece aceste unitati economice achizitioneaza produsele prin licitatie publica. Din acest motiv calculul 
indicatorilor economico-financiari este facut pe baza unor date nesustenabile folosind productii obtinute nerealiste, deoarece exista posibilitatea producerii pe stoc, produsul 
propus fiind foarte personalizat, cu o piata foarte restransa si in coditiile in care nu a castigat licitatia, productia realizata si nevanduta este o pierdere sigura. EG2 nu este 
respectat, notiv pentru care nu s-a caiculat matricea de viabilitate. Deoarece isi propune o activitate economica si cumpara utilaje pentru alta activitate economica, se 
considera datele din activitatea economica declarate eronat si nu pot fi luate in calcul. Calculul indicatorilor economico-financiari este facut utilizand date nesustenabile, 
productii nerealiste. Deoarece proiectul este declarat neeligibil, se considera informatiile din bugetul indicativ declarate incorect. Toate cheltuielile vor fi declarate neeligibile 
si in consecinta valoarea totala minima eligibila a proiectului este zero si deci mai mica de 5000 euro. Interventia publica in acest caz este zero, deorece toate costurile din 
proiect sunt declarate neeligibile. EG2 nu este indeplinit.Societatea NORTH STAR ARTSTEEL srl si Societatea ROM METAL MANOLACHE srl, sunt aplasate in aceeasi 
locatie , ambele sunt intocmite de aceeasi firma de consultanta SC AMC CONSULTING INTERNATIONAL SRL , amandoua cumpara utilaje de baza pentru prelucrarea 
tablelor, prin deformare plastica la rece si sudura . Amandoua declara ca : ‘’produsele ce vor fi realizate cuprind urmatoarele: Articole din metal: elice navale si palete, 
ventilatoare, ancore.’’ Pentru aceasta activitate utilajele de baza in producerea acestora sunt utilaje specifice turnatoriilor din materiale (aliaje) neferoase. Articolele realizate 
sunt de o complexitate deosebita in prelucrare, investitiile necesare fiind de ordinul sutelor de mii de euro. (Anexez pag. 30, 31 din ambele proiecte). Proiectul propus este 
incomplet si conform SF mai necesita constructia unui sopron pentru depozitarea produselor finite si a matritelor, vestiare pentru personalul de productie si biroul de livrare 
produs finit. Acestea fac imposibila realizarea oricarui produs finit in regim industrial, mod de lucru diferit de cel mestesugaresc in care nu este obligatoriu spatiul de 
depozitare, vestiare si birouri, etc. Proiectul propune ca personal necesar a fi angajat sa fie: 1 economist, 1 sef de sectie /tehnolog, 1 coordonator de productie, 1 mecanic 
de intretinere, 2 manipulanti, 2 paznici. Nu se propune angajarea de personal direct productiv, specializat pentru utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect. Intreg 
personalul propus este indirect productiv. Din acest motiv nu se pot realiza produse cu o calitate superioara si nici de precizie, sa nu mai vorbim de cele cu o complexitate 
deosebita propuse prin proiect. Elice navale cu pale fixe si reglabile nu se produc decat in tari ca Japonia, Olanda, USA si o incercare sortita esecului in Romania. Halele 
propuse a fi construite au aceeasi dimensiune, adica: 455 Ac si 480 Ad, au acelasi Separator de grasimi, statie de epurare in dotarea constructiei de baza. In realitate Statia 
de epurare este o constructie de sine statatoare, cu bazine pline cu ape uzate, dotate cu amestecatoare si in care se introduc substante pentru neutralizarea agentilor 
poluanti rezultati din procesul de productie. Din procesul de productie propus nu rezulta grasimi. Uleiurile folosite la ungerea utilajelor de baza este interzis a fi deversate in 
apele reziduale si exista obligatia de a colecta si preda uleiul uzat. Produsele obtinute vor fi livrate unor mari combinate: Mital Steel SA Galati, Santierul Naval Damen Galati 
si Petrom SA. Nu exista nici cea mai mica certitudine ca produsele propuse a fi realizate prin proiect au desfacere, deoarece aceste unitati economice achizitioneaza 
produsele prin licitatie publica Din acest motiv calculul indicatorilor economico-financiari este facut pe baza unor date nesustenabile folosind productii obtinute nerealis
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CONSTRUCTIA SI DOTAREA 
UNEI UNITATI DE FABRICARE 

A ARTICOLELOR DE 
AMBALAJ DIN MATERIAL 

PLASTIC IN COMUNA 
SCHELA, SAT NEGREA, 

JUDETUL GALATI, IN CADRUL 
MASURII 312 – SPRIJIN 
PENTRU CREAREA SI 

DEZVOLTAREA DE MICRO-
INTREPRINDERI, SESIUNEA 

SEPTEMBRIE 2012

S.C. BIO MEDIA 
PLAST S.R.L. GALATI

Comuna/Oras 
SCHELA Sat 

NEGREA
- - - - - - - - - - 235.294 0 200.000 0 35.294 120.123.364

1. Nu se indeplineste EG 2- Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitieiNu se poate intocmi matricea de verificare a viabilitatii economice a proiectului 
deoarece Anexele B nu au fost completate conform precizarilor din structura cadru a SF ului, atasat la Ghidul solicitatntului. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza 
prezumtiile care au stat la baza realizarii previzionarii (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul)-extras din Ghid. Prin formularul E 3.4 au fost 
solicitate informatii suplimentare privind de modul de functionare a masinii de injectat, caracteristicile masinii, productivitatea masinii de injectat, cicluri de productie, tipul d
produse fabricate, plecand de la unitati fizice in corelare cu vanzarile fizice previzionate/contractate/precontractate, astfel cum se precizeaza in structura cadru a Studiului 
fezabilitate, anexa la Ghidul solicitantului - sectiunea economica. Solicitantul a transmis ca raspuns o serie de date si elemente care nu au nicio legarura cu realitatea, astfel 
(citat): Capacitatea de productie a masinii de injectat propusa pentru achizitionare, conform fisei tehnice, este de 720 grame per secunda. In functie de dimensiunile si tipul 
pieselor si luand in considerare si timpii de racire, productivitatea masinii poate fi considerata astfel:-Capacitatea rezervorului este de 720 litri ceea ce in functie de 
densitatea materialului utilizat poate varia intre 1500 – 3000 kg materie prima. -Viteza de injectare este de 720 grame / secunda ceea ce poate duce la o utilizare a 
continutului rezervorului in cateva ore-Capacitatea de umplere a fiecarei matrite (din cele patru prevazute pentru achizitionare) este de la 10-15 kg produs pana la 40-50 kg 
(in cazul foselor septice la matritele de mari dimensiuni capacitatea de umplere poate ajunge pana la 300-400 kg). Se va considera o capacítate de umplere medie de 10 
kg/matrita x 4 matrite = 40 kg capacítate de umplere-Un ciclu de productie complet dupa alimentarea rezervorului pana la umplerea matritei dureaza 1-2 minute iar racirea 
de realizeaza in 4-5 minuteAceste informatii se contrazic cu ceea ce mentioneaza tot in raspunsul la E 3.4 si anume ca “Materia prima sub forma de granule se introduce in 
palnia de alimentare de unde cade in cilindrul de injectare” . Conform imaginii din oferta masinii de injectat, aceasta palnie are o capacítate de materie prima granule de 
cateva kilograme (circa 4-5 kg), de fapt masina neavand un rezervor de materia prima. Rezervorul la care se face referiré, de 720 litri, este rezervorul hidraulic si nu 
rezervorul de materia prima. In rezervorul hidraulic se stocheaza uleiul hidraulic al masinii de injectie. Deci toata descrierea de mai sus privind productia de piese din 
material plastic se bazeaza pe date eronate, neputandu-se realiza productia descrisa. Conform specificatiilor masinii se pot produce numai piese mici, pe matrite cu 
dimensiunea máxima de 700 x 500 x 600 mm, conform ofertelor pentru cele patru matrite. Volumul maxim de injectie al masinii este de 792 cm cubi sau circa 1 kg (avand 
in vedere densitatea polimerilor) deci nu se pot produce piese mai mari, mai grele cum ar fi fose septice, recipienti sau rezervoare de dimensiuni mari.Matritele sunt 
subansambluri mecanice foarte complexe, confectionate din oteluri speciale care au rolul de a da forma si dimensiunea unei piese din material plastic in cazul de fata. 
Acestea sunt formate din doua parti, detasabile, astfel ca píesele dupa turnare sa poate fi eliberate, urmand ca ciclul sa se repete. Matritele sunt proiectate si executate 
pentru fiecare tip de produs in parte, in ateliere specializate de catre personal bine calificat, avand o dotare corespunzatoare, costul unei matrite fiind foarte ridicat. NU se 
executa cu cele patru matrite cumparate initial, odata cu achizitia masinii de injectat “produsele din domeniul medical si farmaceutic, electrónica sau ambaleje pentru 
industria alimentara sau alte industrii” astfel cum se mentioneaza in raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare. Productia de piese mari (fose septice si recipienti sau 
rezervoare de dimensiuni mari pentru sectorul constructiilor) nu se poate realiza (turna) cu aceasta masina de injectie datorita caracteristicilor masinii si nici cu o singura 
matrita speciala astfel cum se mentioneaza in raspunsul la informatii suplimentare, deoarece fiecare piesa necesita o matrita pentru a fi realizata. Costurile pentru toate 
matritele au fost apreciate la suma de 10.000 lei / luna, (echivalent a 2.216 euro) suma modica comparativ cu valoarea reala a matritelor si a tipodimsnsiunilor de piese 
propuse a se realiza. In alta ordine de idei consumul de energie eléctrica a masinii este dat de caracteristicile si puterile instalate ale acesteia. Astfel, masina are o putere 
incalzire instalata de 29,2 Kw si capacítate nominala motor de 75 Kw, putere compresor 7,6 Kw, la care se adauga puterea chiller ului de racire de 10,5/15,4 Kw, deci un 
total de circa 122 Kw fata de 45 Kw cat s-a apreciat de catre solicitant. Mai constatam ca toate cele trei oferte se refera la aceeasi masina de injectie produsa de firma 
Krauss Maffei, diferite fiind caracterele redactarii si fírmele ofertante.Avand in vedere cele mentionate mai sus, rezulta ca nu se pot realiza produsele destinate vanzarii astfel 
cum au fost acestea previzionate in Studiul de fezabilitate. Nu se pot valida veniturile din vanzari si cheltuielile astfel cum au mentionate in prognoze.Prin urmare criteriul 
EG 2 se considera neindeplinit si proiectul se declara neeligibil. Nu se continuua evaluarea (matrice viabilitate, devize, bugete s.a.). 1. Nu se indeplineste EG 2- Beneficiarul 
trebuie sa demonstreze viabilitatea investitieiNu se poate intocmi matricea de verificare a viabilitatii economice a proiectului deoarece Anexele B nu au fost completate 
conform precizarilor din structura cadru a SF ului, atasat la Ghidul solicitatntului. In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile care au stat la baza realizarii previzionarii 
(pentru o mai buna intelegere de catre persoanele care citesc studiul)-extras din Ghid. Prin formularul E 3.4 au fost solicitate informatii suplimentare privind de modul de 
functionare a masinii de injectat, caracteristicile masinii, productivitatea masinii de injectat, cicluri de productie, tipul de produse fabricate, plecand de la unitati fizice in 
corelare cu vanzarile fizice previzionate/contractate/precontractate, astfel cum se precizeaza in structura cadru a Studiului de fezabilitate, anexa la Ghidul solicitantului - 
sectiunea economica Solicitantul a transmis ca raspuns o serie de date si elemente care nu au nicio legarura cu realitatea astfel (citat): Capacitatea de productie a masi
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"TENDINTE SI OPORTUNITATI 
DE DEZVOLTARE IN MEDIUL 

RURAL"

SC ARAMIS 2012 
SRL GALATI

Comuna/Oras 
VANATORI Sat 

ODAIA 
MANOLACHE

- - - - - - - - - - 198.877 0 198.877 0 35.096 120.322.241

EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural / alt 
document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinta / dreptul real principal al terenului: contract de inchiriere, de comodat, concesiune, (alte tipuri de folosinta 
conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare. Contractul de inchiriere a spatiului in 
care se desfasoara activitatea, nr.2529/03.09.2012, incheiat intre SC Dialfa Security SRL si SC Aramis 2012 SRL, nu este autentificat la notariat.De altfel autentificarea 
acestuia nu putea fi realizata, deoarece in capitolul „Date referitoare la teren”, se face precizarea ca „Prezentul extras de carte funciara NU este valabil la autentificarea 
actelor juridice de notarul public”. Legalizarea acestuia nu reprezinta autentificare. In extrasul de Carte Funciara, nr. 101370/26.09.2012, partea III – Foaie de sarcini, nu s-a 
realizat notarea contractului de inchiriere nr.2529/03.09.2012. Mai mult, in extrasul de carte funciara nr. 101370/26.09.2012, la cap. A Partea I (Foaie de avere) este inscri
suprafata de 1925 m.p. iar in contractul de inchiriere este trecuta suprafata de 2040,4 m.p. si cladirea in suprafata de 280 m.p.EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze 
viabilitatea investitiei.Memoriul Justificativ. Cap. 4 - Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor / echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce 
urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele / dotarile (inclusiv utilitati). Se va descrie fluxul 
tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului.-Solicitantul nu descrie (in memoriul justificativ) utilitatile de care dispune in prezent constructia in care 
urmeaza a fi realizata investitia – electricitate, apa curenta, canalizare, spatiu de depozitare a materiei prime, spatiu de depozitare a produsului finit.-Solicitantul nu prezinta 
o schita cu amplasarea bunurilor achizitionate – flux tehnologic (avand in vedere dimensiunile constructive ale acestora – exemplu - masina de extrudare tevi are 
dimensiunile de 4,235 m x 1,250 m x 2,450 m si greutatea de 4 tone !!!; lungimea liniei de produse 11000 mm – 18000 mm). -Nu prezinta o schita a constructiei in care vo
fi amplasate bunurile – dimensiuni constructive ale cailor de acces in cladire – cai de acces care trebuie sa permita montarea utilajelor (ex. masina de extrudare tevi). -Nu 
fac precizari cu privire la rezistenta pardoselii (masina de extrudare are greutatea de 4 tone). -Panourile fotovoltaice nu pot fi montate pe o cladire pentru care solicitantul nu 
detine titlul de proprietate. -Atat pentru panourile fotovoltaice cat si pentru masina de extrudare tevi (avand in vedere greutatea acesteia – 4 tone) solicitantul trebuia sa 
prezinte studiu de fezabilitate (nu memoriu justificativ) si expertiza tehnica a cladirii din care sa rezulte: puterea instalatiei electrice existente, rezistenta pardoselilor la 
presiuni si vibratii, asigurarea apei, canalizarii, durata de viata a constructiei, etc. -Solicitantul nu face nicio referire la spatiile pentru depozitarea materiei prime si nici pentru 
depozitarea produsului finit. -Nu descrie fluxul tehnologic - depozit materie prima – spatiu de prelucrare (amplasarea utilajelor in cadrul acestei secvente) – spatiu de 
depozitare si expeditie a produsului finit.EG6 – Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani alt 
document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinta/dreptul real principal al terenului: contract de inchiriere, de comodat, concesiune, (alte tipuri de folosinta 
conform legii) pentru terenul pe care se va realiza investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare. Contractul de inchiriere a spatiului in 
care se desfasoara activitatea nu este incheiat la notariat. Legalizarea acestuia nu reprezinta autentificare. In extrasul de carte funciara nu s-a realizat notarea contractului de 
inchiriere. EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei.Memoriul Justificativ. Cap. 4 - Caracteristici tehnice si functionale ale utilajelor / echipamentelor 
tehnologice/echipamentelor de transport / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect si prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele / 
dotarile (inclusiv utilitati). Se va descrie fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului.-Solicitantul nu descrie (in memoriul justificativ) utilitatile de 
care dispune in prezent constructia in care urmeaza a fi realizata investitia – electricitate, apa curenta, canalizare, spatiu de depozitare a materiei prime, spatiu de depozit
a produsului finit.-Solicitantul nu prezinta o schita cu amplasarea bunurilor achizitionate – flux tehnologic (avand in vedere dimensiunile constructive ale acestora – exemp
masina de extrudare tevi are dimensiunile de 4,235 m x 1,250 m x 2,450 m si greutatea de 4 tone !!!; lungimea liniei de produse 11000 mm – 18000 mm). -Nu prezinta o 
schita a constructiei in care vor fi amplasate bunurile – dimensiuni constructive ale cailor de acces in cladire – cai de acces care trebuie sa permita montarea utilajelor (ex. 
masina de extrudare tevi). -Nu se fac precizari cu privire la rezistenta pardoselii (masina de extrudare are greutatea de 4 tone). -Panourile fotovoltaice nu pot fi montate pe o 
cladire pentru care solicitantul nu detine titlul de proprietate. -Atat pentru panourile fotovoltaice cat si pentru masina de extrudare tevi (avand in vedere greutatea acesteia 
tone) solicitantul trebuia sa prezinte studiu de fezabilitate (nu memoriu justificativ) si expertiza tehnica a cladirii din care sa rezulte: puterea instalatiei electrice existente, 
rezistenta pardoselilor la presiuni si vibratii, asigurarea apei, canalizarii, durata de viata a constructiei, etc. -Solicitantul nu face nicio referire la spatiile pentru depozitarea 
materiei prime si nici pentru depozitarea produsului finit. -Nu descrie fluxul tehnologic - depozit materie prima – spatiu de prelucrare (amplasarea utilajelor in cadrul acestei 
secvente) – spatiu de depozitare si expeditie a produsului finit. Pct. 3.2 - Solicitantul a folosit la fundamentarea bugetului indicativ o rata de schimb eronata. La data de 
17.09.2012, rata de conversie intre euro si moneda nationala era de 1 euro = 4,4885 lei si nu 4,4558 lei.Pct. 3.4 - Solicitantul nu a prevazut cheltuieli reprezentand plata 
arhitectilor inginerilor si consultantilor taxelor legale a studiilor de fezabilitate achizitionarea de licente si patente pentru pregatirea si/sau implementarea proiectului (ca
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CONSTRUCTIA SI DOTAREA 
UNEI UNITATI DE FABRICARE 

A CONSTRUCTIILOR 
METALICE SI PARTI 
COMPONENTE ALE 

STRUCTURILOR METALICE IN 
COMUNA SCHELA, SAT 

NEGREA, JUDETUL GALATI, 
IN CADRUL MASURII 312 – 

SPRIJIN PENTRU CREAREA 
SI DEZVOLTAREA DE MICRO-
INTREPRINDERI, SESIUNEA 

SEPTEMBRIE 2012

S.C. ROM METAL 
MANOLACHE 

S.R.L.
GALATI

Comuna/Oras 
SCHELA Sat 

NEGREA
- - - - - - - - - - 235.294 0 200.000 0 35.294 120.522.241

EG2 nu este indeplinit. Societatea ROM METAL MANOLACHE srl si Societatea NORTH STAR ARTSTEEL srl , sunt aplasate in aceeasi locatie , ambele sunt intocmite de 
aceeasi firma de consultanta SC AMC CONSULTING INTERNATIONAL SRL , amandoua cumpara utilaje de baza pentru prelucrarea tablelor, prin deformare plastica la 
rece si sudura . Amandoua declara ca : ‘’produsele ce vor fi realizate cuprind urmatoarele: Articole din metal: elice navale si palete, ventilatoare, ancore.’’ Pentru aceasta 
activitate utilajele de baza in producerea acestora sunt utilaje specifice turnatoriilor din materiale (aliaje) neferoase si nu cele pentru prelucrarea tablelor prn deformare 
plastica la rece sau sudura. Articolele realizate sunt de o complexitate deosebita in prelucrare, investitiile necesare fiind de ordinul sutelor de mii de euro. (Anexez pag. 30, 
31 din ambele proiecte). Proiectul propus este incomplet si conform SF mai necesita constructia unui sopron pentru depozitarea produselor finite si a matritelor, vestiare 
pentru personalul de productie si biroul de livrare produs finit. Acestea fac imposibila realizarea oricarui produs finit in regim industrial, mod de lucru diferit de cel 
mestesugaresc in care nu este obligatoriu spatiul de depozitare, vestiare si birouri, etc. Proiectul propune ca personal necesar a fi angajat sa fie: 2 sudor, 2 lacatusi, 1 
vopsitor industrial, 2 strungari si 1 maistru. Nu se propune angajarea de personal direct productiv, specializat pentru utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect, de 
exemplu: compresorist, macaragiu, muncitor calificat pentru sablarea sub presiune. Acest personal trebuie sa fie autorizat ISCIR. personalul propus este indirect productiv 
si nu corespunde cu activitatea si utilajele achizitionate prin proiect, de exemplu : 2 strungari fara strunguri. Din acest motiv nu se pot realiza produse cu o calitate 
superioara si nici de precizie, sa nu mai vorbim de cele cu o complexitate deosebita propuse prin proiect. Elice navale cu pale fixe si reglabile nu se produc decat in tari ca 
Japonia, Olanda, USA si o incercare sortita esecului in Romania. Halele propuse a fi construite au aceeasi dimensiune, adica: 455 Ac si 480 Ad, au acelasi separator de 
grasimi, statie de epurare in dotarea constructiei de baza. In realitate Statia de epurare este o constructie de sine statatoare, cu bazine pline cu ape uzate, dotate cu 
amestecatoare si in care se introduc substante pentru neutralizarea agentilor poluanti rezultati din procesul de productie. Din procesul de productie propus nu rezulta 
grasimi. Uleiurile folosite la ungerea utilajelor de baza este interzis a fi deversate in apele reziduale si exista obligatia de a colecta si preda uleiul uzat. Amplasarea utilajelor 
in fluxul tehnologic este eronata si nu respecta nici un flux tehnologic. Podul rulant are o deschidere de 10 ml intre cele doua cai de rulare, in timp ce hala are o deschidere 
de 12 ml la interior. Rezulta ca toate utilajele amplasate dealungul peretilor nu pot fi amplasate sub calea de rulare al podului. Sarcinile de maximum 5 To nu pot sa 
survoleze utilajele la care lucreaza personal uman. Acesta nu este protejat de caderile accidentale de materiale din sarcinile transportate dealungul halei. Ofertele de pret 
sunt neconforme deoarece aceeasi oferta este multiplicata in 3 exemplare, utilajele sunt identice (acelasi utilaj este multiplicat in 3 exemplare) . Nu pot fi 3 producatori, care 
sa produca utilaje identice. Producatorii de utilaje pot fabrica utilaje cu parametri tehnico-economici apropriati, dar nu identici.Din considerentele de mai sus proiectul nu are 
nimic in comun cu realitatea tehnologica de fabricatie propusa si nici cu produsele propuse a se realiza prin proiect, motiv pentru care proiectul propus spre implementare 
nu are nimic in comun cu realitate si este declarat neeligibil.EG7 La data depunerii proiectului nu se solicita Declaratia pe propria raspundere ca va cofinanta proiectul si nu 
se solicita prin intermediul formularului E3.4, deoarece proiectul este neeligibil prin neindeplinirea criteriului EG2 viabilitatea investitiei. Proiectul este neeligibil si nu este 
viabil atat timp cat productia si produsele propuse a se realiza prin proiect nu au nimic in comun cu utilajele propuse a se achizitiona prin proiect. Utilajele propuse prin 
proiect sunt declarate neeligibile, intrucat nu pot realiza nici macar o unitate de produs din cele propuse prin proiect.In aceste conditii nu se mai completeaza matricea de 
verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului, deoarece datele valorice sunt pentru un proiect gresit intocmit. 3.3 Investitiile propuse prin proiect sunt neeligibile 
deoarece productia propusa a fi realizata nu are nimic in comun cu mijloacele de productie (utilajele) cu utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect. Fabricarea elicelor, 
nu are nimic in comun cu utilajele de prelucrare a produselor din tabla prin sudura. Ofertele nu sunt conforme. Exista depusa o singura oferta multiplicata in 3 exemplare, 
din care una color, desigur pentru fiecare utilaj propus a fi achizitionat. Proiectul fiind neeligibil, sprijinul public nerambursabil nu mai poate acordat. Sprijinul public este 
zero. EG2 nu este indeplinit. Societatea ROM METAL MANOLACHE srl si Societatea NORTH STAR ARTSTEEL srl , sunt aplasate in aceeasi locatie , ambele sunt 
intocmite de aceeasi firma de consultanta SC AMC CONSULTING INTERNATIONAL SRL , amandoua cumpara utilaje de baza pentru prelucrarea tablelor, prin deformare 
plastica la rece si sudura . Amandoua declara ca : ‘’produsele ce vor fi realizate cuprind urmatoarele: Articole din metal: elice navale si palete, ventilatoare, ancore.’’ Pentru 
aceasta activitate utilajele de baza in producerea acestora sunt utilaje specifice turnatoriilor din materiale (aliaje) neferoase si nu cele pentru prelucrarea tablelor prn 
deformare plastica la rece sau sudura. Articolele realizate sunt de o complexitate deosebita in prelucrare, investitiile necesare fiind de ordinul sutelor de mii de euro. (Anexez 
pag. 30, 31 din ambele proiecte). Proiectul propus este incomplet si conform SF mai necesita constructia unui sopron pentru depozitarea produselor finite si a matritelor, 
vestiare pentru personalul de productie si biroul de livrare produs finit. Acestea fac imposibila realizarea oricarui produs finit in regim industrial, mod de lucru diferit de cel 
mestesugaresc in care nu este obligatoriu spatiul de depozitare, vestiare si birouri, etc. Proiectul propune ca personal necesar a fi angajat sa fie: 2 sudor, 2 lacatusi, 1 
vopsitor industrial 2 strungari si 1 maistru Nu se propune angajarea de personal direct productiv specializat pentru utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect
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799 312 M 01 12 2 18 00036 2012 9 28

INFIINTAREA UNEI SECTII 
PENTRU PRODUCEREA 
BENZILOR DE IRIGAT 

APARTINAND S.C. IRITAPE 
S.R.L., AMPLASAT IN 

COMUNA LIESTI, JUDETUL 
GALATI

SC IRITAPE SRL GALATI Comuna/Oras 
LIESTI Sat LIESTI - - - - - - - - - - 121.420 0 99.382 0 17.537 120.621.623

EG1 – Nu este indeplinit - Nu s-a depus documentul 11.2 pentru a se verifica daca punctul de lucru declarat ca va face obiectul localizarii investitiei este amplasat in spatiul 
rural si se va inregistra cu codul CAEN al activitatii propuse prin proiect. Pentru locatia inscrisa in proiect si in contractul de comodat nu este inregistrat punct de lucru. 
Activitatea propusa prin proiect nu poate fi desfasurata la sediul administrativ unde nu are autorizare pentru codul CAEN 2221 EG2 - ,,Fundamentarea necesitatii si 
oportunitatii investitiei’’ nu este demonstrata. Cap.4 - In cadrul Memoriului justificativ nu se face niciun fel de referire cu privire la dimensiunile spatiului si amplasarea 
bunurilor propuse a se achizitiona prin proiect intr-un fux tehnologic, (Linie productie banda de irigare prin picurare, linie productie tuburi de irigare prin picurare si compres
aer), dimensiunile necesare pentru instalarea acestor utilaje. Solicitantul nu descrie (Memoriul justificativ) utilitatile de care dispune in prezent constructia in care urmeaza a 
fi realizata investitia - electricitate, apa curenta, canalizare, spatiul necesar depozitarii materiei si a produsului finit obtinut. Solicitantul nu prezinta o schita cu amplasarea 
bunurilor achizitionate - flux tehnolocic - avand in vedere dimensiunile constructive ale acestora –exemplu – linie productie furtune picurare, care singura are dimensiunile 
aproximative de 13000 x 1500 x 2200mm. Avand in vedere dimensiunile echipamentelor propuse a se achizitiona era necesar ca solicitantul sa-si prevada montaj si sa 
intocmeasca Studiul de fezabilitate (nu Memoriul justificativ) iar cheltuielile trebuiau prevazute pe coloana cheltuielilor neeligibile in Bugetul indicativ din cererea de finanta
Solicitantul nu prezinta o schita a constructiei in care vor fi amplasate bunurile ce se vor achizitiona prin proiect , caile de acces, fluxul tehnologic –depozit materie prima , 
spatiul de prelucrare ( amplasarea utilajelor in spatiul detinut) – spatiul de depozitare a produsului finit.- Pentru verificarea rezonabilitatii preturilor s-au verificat ofertele 
depuse la dosarul cererii de finantare. In urma verificarii ofertelor s-a constatat ca nu sunt respectate precizarile din anexa 3 la Memoriul justificativ din Ghidul solicitantului. 
Ofertele depuse la dosarul cererii de finantare sunt neconforme si nerealiste si nu poarta numar de inregistrare . Solicitantul nu a corelat incadrarea cheltuielilor din devizul 
pe obiect cu devizul general si Bugetul indicativ din cererea de finantare, Oferta depusa la dosarul cererii de finantare a furnizorului SC Bluenoise srl este neconforma si 
nerealista, deoarece prin interogarea datelor din RECOM, unitatea nu este autorizata cu activitatea de producerea a echipamentelor de irigat conform Certificatul constator 
de la ORC. SC Bluenoise SRL cu administrator unic - Neculai Cristian Andrei a fost infiintata in 20 septembrie 2012, a depus proiect in sesiunea 01/2012 la OJPDRP Gala
si se regaseste in documentul 16 . Mentionez ca SC IRITAPE SRL are ca administrator si asociat unic pe Neculai Claudia-Marinela si are acelasi sediu social cu SC 
Bluenoise SRL. Cap .9 - Solicitantul nu demonstreaza viabilitatea economica a investitiei deoarece Fluxlui de numerar Anexele (B5 –B9) - disponibilul de numerar este pe 
negativ in lunile martie, aprilie, mai, septembrie, octombrie si noiembrie ceea ce contravine precizarilor din Ghidul solicitantului unde se precizeaza ca « Disponibil de 
numerar la sfarsitul perioadei» nu poate fi negativ. EG7- Beneficiarul sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectuluiValoarea aferenta cofinantarii 
proprii trebuie sa fie 15% din valoarea eligibila a proiectului: 121419,6 x 15% = 18.213 Euro.Solicitantul a bifat in declaratia pe propria raspundere ca nu este platitor de TV
in consecinta la intocmirea bugetului indicativ valoarea TVA (22.630 Euro) este cuprinsa pe cheltuieli eligbile, de unde rezulta valoarea eligibila a proiectului de 121.419,6 
Euro . In dosar este depusa scrisoare de confort angajanta emisa de de Pireus Banc prin care s-a aprobat facilitatea de creditare in suma de 17.550 Euro. Avand in vedere 
valoarea eligibila a proiectului 121.419,6 Euro X cu 15% privind cofinantarea proiectului solicitantul nu detine capacitatea de cofinantare de – 18.213 Euro.In consecinta 
solicitantul nu face dovada cofinantarii proiectului iar intreaga cheltuiala privind achizitia bunurilor propuse prin proiect in valoare de 121.420 Euro este neeligibila. Pct 3.1 si 
3.3 – Intrucat proiectul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 – cheltuielile in valoare de 121420 Euro sunt neeligibile. pct 5.2 si 5.3 –avand in vedere ca proiectul nu 
indeplineste criteriile de eligibilitate EG1, EG2 si EG7 ajutorul public nerambursabil este egal cu zero. Pct 6 –Solicitantul a creat conditii artificialenecesare pentru a 
beneficia de plati ( sprijin ) si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. Fractionarea artificiala a patrimoniului cu scopul de a putea beneficia de mai 
multe proiecte in derulare pe aceeasi masura. -Acelasi sediu social se regaseste la doua sau mai multe proiecte. Sediul a fost identificat cu ocazia vizitei pe teren si pe baza 
declaratiilor solicitantului (care a precizat ca in camera nr.1 din imobil detinut de SC BLUENOISE SRL detine sediul social). Conform certificatului constatator emis de ORC 
sediul social al SC IRITAPE SRL reprezentata de Neculai Marinela-Claudia are sediul social in sat Liesti Comuna Liesti, nr. 881, camera 1,judetul Galati care este comun 
cu al societatii SC BLUENOISE SRL care este reprezentata de Neculai Cristian-Andrei (sot) care detine drept de folosinta pe o perioada de 12 ani. - Intre cele doua societ
exista legaturi financiare – pct. 4 Descrierea achizitiilor realizate prin proiect - Solicitantul a depus la dosarul cererii de finantare oferta furnizorului SC Bluenoise SRL pentru 
echipamentele propuse a se achizitiona prin proiect (Linie de productie banda de irigatie prin picurare, linie de productie furtun de irigare prin picurare si compresor aer) . 
Din interogarea datelor din RECOM, unitatea nu este autorizata cu activitatea de producerea a echipamentelor de irigare conform Certificatul constator de la ORC. SC 
Bluenoise SRL cu administrator unic - Neculai Cristian Andrei a fost infiintata in 20 septembrie 2012, a depus in sesiunea 01/2012 la OJPDRP Galati si se regaseste in 
documentul 16. Priectul este declarat neeligibil intrucat nu sunt indeplinite urmatoarele criterii de eligibilitate: - Criteriiile de eligibilitate EG1 -Nu este indeplinit - Nu s-a 
depus documentul 11 2- Criteriul de eligibilitate EG2 - - Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei -3 Criteriul de elegibilitate EG7- Beneficiarul sa declare p

800 312 M 01 12 2 18 00033 2012 9 28

INFIINTAREA UNUI STUDIO 
DE PRODUCTIE AUDIO 

APARTINAND S.C. 
BLUENOISE S.R.L., 

AMPLASAT IN COMUNA 
LIESTI, JUDETUL GALATI

S.C. BLUENOISE 
S.R.L. GALATI Comuna/Oras 

LIESTI Sat LIESTI - - - - - - - - - - 70.587 0 49.411 0 21.176 120.671.034

EG2 - Nu este indeplinit. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. Pentru a demonstra viabilitatea investitiei solicitantul trebuie sa fundamenteze oportunitatea 
investitiei in concordanta cu codul CAEN al activitatii propuse prin proiect si eligibilitatea bunurilor propuse a se achizitiona. Conform contractului de comodat cu inchiere de 
autentificare nr. 1959 /27.09.2012 solicitantul detine o constructie C2 (casa de locuit) cu o suprafata de 114 mp si terenul aferent acesteia. In Memoriul justificativ 
solicitantul isi propune sa presteze activitati de inregistrare audio si activitati de editare muzicala, servicii care nu pot fi efectuate decat intr-un spatiu special amenajat si 
antifonat . La vizita pe teren s-a constatat ca spatiul pentru implamentarea investitiei este impropriu si nu corespunde din punct de vedere tehnic pentru implementarea 
investitiei deorece functionarea echipamentelor depind de reabilitarea cladirii, solicitantul trebuia sa-si prevada in bugetul indicativ cheltuieli inregistrate pe neeligibil. 
Solicitantul nu descrie (memoriul justificativ) utilitatile de care dispune in prezent constructia in care urmeaza a fi realizate investitia ( electricitate, apa curenta , canalizare ). 
In concluzie solicitantul nu detine conditii pentru instalarea utilajelor prevazute prin proiect avand in vedere datele si descrierile din ofertele prezentateCap. 4- Pentru 
verificarea rezonabilitatii preturilor s-au verificat ofertele depuse la dosarul cererii de finantare. In urma verificarii ofertelor s-a constatat ca nu sunt respectate precizarile din 
anexa 3 la Memoriul justificativ din Ghidul solicitantului. Ofertele depuse la dosarul cererii de finantare sunt neconforme , nu poarta numar de inregistrare . Valoarea inclusa 
in deviz nu se incadreaza intre nivelul minim si maxim al ofertelor prezentate iar solicitantul nu a justificat alegerea inscrisa in devizele pe obiect .In cap 9- Solicitantul nu 
demonstreaza viabilitatea economica a investitiei. In proiectiile financiare si indicatori financiari nu sunt precizate ipotezele care au stat la baza intocmirii acestora. Nu sunt 
precizari clare din care sa rezulte modul in care s-a stabilit tariful, veniturile anuale pentru orchestratie si dublari. Datele din aceasta sectiune nu au corespondent in anexa 
B1 prognoza veniturilor. De asemeni sunt precizari privind estimarea cheltuielilor din prognoze care nu au nicio legatura cu proiectul propus (datele fiind copiate din alte 
proiecte - pag.50) din Memoriul justificativ. Asfel in stabilirea cheltuielilor din prognoza privind valorea pentru energie si apa se precizeaza ca ,, s-a avut in vedere cheltuielile 
unitare raportate de producatori care s-au folosit ca baza pentru estimarea cheltuielilor viitoare , respectiv 120 RON/ to de păine’’ . In anexa B4- Bilantul sintetic previzionat 
nu sunt corelate valorile dintre total activ si total pasiv.Solicitantul nu descrie (Memoriul justificativ) utilitatile de care dispune in prezent constructia in care urmeaza a fi 
realizata investitia - electricitate, apa curenta, canalizare, spatiul necesarIn concluzie solicitantul nu detine conditii pentru instalarea utilajelor prevazute prin proiect avandin 
vedere datele si descrierile din ofertele prezentate. Deoarece proiectul este neeligibil nu s-a intocmit matricea de verificare a viabilitatii economice a proiectului. pct. 3.1 si 
3.3 Avand in vedere ca Cererea de finantare a fost declarata neeligibila, investitia in valoare totala de 70.587 Euro reprezinta cheltuieli neeligibile. Avand in vedere ca 
cererea de finanare a fost declarata neeligibila, investitia in valoare totala de 70.587 Euro ( cheltuieli eligibile calculate de solicitant) Euro reprezinta cheltuieli neeligibile in 
Planul financiar privind calculul ajutorului public nerambursabil s-a inscris cifra 0. Pct 6 –Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati ( sprijin ) 
si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. Fractionarea artificiala a patrimoniului cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare pe 
aceeasi masura. -Acelasi sediu social se regaseste la doua sau mai multe proiecte. Sediul a fost identificat cu ocazia vizitei pe teren si pe baza declaratiilor solicitantului 
(care a precizat ca in camera nr.1 din imobil detine sediul atat SC BLUENOISE cat si SC IRITAPE SRL ). Conform certificatului constatator emis de ORC SC IRITAPE 
SRL reprezentata de Neculai Marinela-Claudia (sotie) are sediul social in sat Liesti Comuna Liesti, nr. 881, camera 1,judetul Galati care este comun cu al societatii SC 
BLUENOISE SRL reprezentata de Neculai Cristian-Andrei care detine drept de folosinta pe o perioada de 12 ani. Intre cele doua societati exista legaturi financiare – pct. 4 
Descrierea achizitiilor realizate prin proiect - Solicitantul SC BLUENOISE SRL a inintat oferta in calitate de furnizor societatii SC IRITAPE SRL reprezentata de Neculai 
Marinela-Claudia (sotie) pentru echipamente de irigare (Linie de productie banda de irigatie prin picurare, linie de productie furtun de irigare prin picurare si compresor aer) . 
Din interogarea datelor din RECOM, unitatea nu este autorizata cu activitatea de producerea a echipamentelor de irigare. Conform Certificatul constator emis de O.R.C SC 
IRITAPE SRL cu administrator unic - Neculai Marinela-Claudia a fost infiintata in data de 11 septembrie 2012, a depus proiect in sesiunea 01/2012 la OJPDRP Galati si se 
regaseste in documentul 16. Proiectul a fost declarat neeligibil deorece nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 si conditiile stabilite din Fisa de verificare pe teren E3.8 
Proiectul este neeligibil intrucat nu sunt indeplinite:-EG.2- Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei.Prognozele sunt intocmite pe elemente de venituri si 
cheltuieli nerealiste si nefundamentate. Sunt fcute precizari privind elementele de cheltuieli fara legatura cu proiectul ( "s-a avut in vedere cheltuielile unitare raportate de 
producatori care s-au folosit ca baza pentru estimarea cheltuielilor viitoare , respectiv 120 RON/ to de paine"). - Verificarea pe teren - Conditiile existente pe teren nu permit 
realizarea investitiei. Spatiul propus pentru realizarea investitiei este impropriu desfasurarii activitatilor de de inregistrare audio si editare muzicala. Spatiul necesita 
reamenajare.

801 312 C 01 12 2 18 00035 2012 9 28

                        CONSTRUCŢIE 
HALĂ  PRODUCŢIE 

ARTIZANAT ŞI LUMÂNĂRI 
BISERICĂ , LA S.C. ANDRY 

VINYLUX S.R.L.,             
SAT NICOREŞTI,   COMUNA 

NICOREŞTI, JUDETUL GALAŢI

S.C. ANDRY 
VINYLUX S.R.L. GALATI

Comuna/Oras 
NICORESTI Sat 

NICORESTI
- - - - - - - - - - 199.355 19.600 169.452 0 29.903 120.840.486

EG7 - Din documentele prezentate in urma solicitarii informatiilor suplimetare rezulta ca beneficiarul nu asigura cofinantarea proiectului pentru ca soldul extrasului de cont la 
sfarsitul zilei de 28.09.2012 este de 1,092 ron.Iar in Ghidul Solicitantului sunt mentionate ca trebuie verificate:,,Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea 
şi sursele de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituţii financiar bancare).,, Nu se mai completeaza. Nu se mai completeaza. EG7 - Din 
documentele prezentate in urma solicitarii informatiilor suplimetare rezulta ca beneficiarul nu asigura cofinantarea proiectului pentru ca soldul extrasului de cont la sfarsitul 
zilei de 28.09.2012 este de 1,092 ron.Iar in Ghidul Solicitantului sunt mentionate ca trebuie verificate:,,Documente de la solicitant care să dovedească capacitatea şi sursele 
de cofinanţare ale proiectului (unul sau mai multe dintre ele emise de instituţii financiar bancare).,,
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802 312 M 01 12 2 18 00034 2012 9 28

ACHIZITII ECHIPAMENTE 
PENTRU CABINET 

VETERINAR IN COMUNA 
LIESTI, JUDETUL GALATI

S.C. GUD-VET 
S.R.L. GALATI Comuna/Oras 

LIESTI Sat LIESTI - - - - - - - - - - 281.273 0 196.891 0 84.382 121.037.377

Solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 din urmatoarele motive:In coloana cheltuieli eligibile din bugetul indicativ a prevazut achizitionarea de bunuri pentru 
care nu este autorizat sa functioneze (conf. art. 15 din Legea 359/2004) in valoare de 175.888 euro, astfel:- Bancheta 3 locuri, intrucat aceasta nu reprezinta echipament 
medical sau instrumentar specific activitatii medicale - 370 euro;- Masina de tuns – echipament care este destint activitatilor incadrate in cod CAEN 0162 pentru care nu 
este autorizat (conf. art. 15 din Legea 359/2004) – 127 euro; - Valoarea de 175.391 euro (reprezentand 62 % din valoarea eligibila a proiectului) aferenta bunurilor destinate 
colectarii, prelucrarii si depozitarii, comercializarii materialului seminal, intrucat se incadreaza in coduri CAEN pentru care nu este autorizat: - Manechin colectare – 6.503 
euro;- Sistem control sperma – 58.000 euro;- Fotometru - 8.188 eoro; - Sistem automat impachetare, sigilare si etichetare sperma 74.000 euro;- Software specific 
laboratoarelor care urmaresc procesul de amelioarare – 23.200 euro;- Unitate de stocare - 4.327 euro;- Unitate de stocare portabila mica – 516 euro;- Unitate de stocare 
portabila medie – 657 euro. Legislatia privind zootehnia prevede ca aceasta activitate trebuie autorizata de ANARZ.Conform procedurii de autorizare a acestor activitati se 
pervede ca:-Autorizaţia se emite pentru activitatea de testare a reproducătorilor, colectare, prelucrare, depozitare şi comercializare a materialului seminal congelat. -Codurile 
CAEN corespunzătoare activităţii (serviciului) de autorizare sunt clasa 016, grupa 0162, respectiv activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor, care includ activităţi legate 
de însămânţarea artificială, clasa 469, grupa 4690, care includ comerţul cu ridicata nespecializat, clasa 471, grupa 4719, care includ comerţul cu amănuntul în unităţi 
nespecializate şi vânzări de produse nealimentare şi clasa 521, grupa 5210, care includ exploatarea spaţiilor de depozitare, şi după caz, NACE (nomenclatorul de activităţi 
din Comunitatea Europeană) sau ISIC (clasificarea internaţională standard a activităţilor economice elaborate de Comisia de Statistică a Naţiunilor Unite).Intrucat realizarea 
veniturilor din aceasta activitate presupune activitati incluse in coduri nefinantate prin aceasta masura ( 4690, 4719, 5210) aceasta investitie este neeligibila. Mai mult decat 
atat, activitatile nu se incadreaza in cele specifice activitatii veterinare, cod 7500, pentru care solicita finantare.Anexele B (partea economica) nu sunt fundamentate pe 
venituri din activitati corespunzatoare bunurilor destinate colectarii, prelucrarii si depozitarii, comercializarii materialului seminal.Activitatile propuse a se realiza nu sunt 
descrise in concordanta cu codul CAEN rev. 2 pentru care solicita finantare, respectiv 7500 „Actvitati veterinare”. Din descrierea prezentata rezulta activitati, care nu au 
legatura cu specificul activitatii descrise in cod CAEN 7500 - precum servicii DDD, servicii incadrate in cod CAEN 0162, etc.In prognoze nu se regasesc venituri realizate c
urmare a serviciilor realizate cu bunurile achizitionate. Mentionarea in prognoza veniturilor “ servicii veterinare” nu reflecta activitatile ce se pot realiza cu bunurile 
achizitionate. Descrierea trebuia realizata in concordanta cu activitatile aferente COD CAEN 7500 „Actvitati veterinare” pentru care se solicita sprijin. Precizam ca in cadrul 
masurii 312 sunt eligibile mijloacele de transport specializate necesare desfasurarii activitatii in cont propriu. In cazul de fata este eligibila ambulanta veterinara, respectiv 
mijlocul de transport adaptat ca ambulanta , echipat cu instrumentarul necesar pentru a asigura interventia de specialitate. Intrucat in MJ nu sunt prezentate detaliat 
cartacteristicile mijlocului de transport si dotarile obligatorii care o atesta drept ambulanta, ce poate fi omologata ca atare, nu se poate decide in legatura cu eligibilitatea 
acestui mijloc de transport specializat. Nu este descrisa oportunitatea si necesitatea acestei investitii avand in vedere serviciile ce pot fi oferite, numar de interventii estima
tarife, etc.In cap.3 din memoriul justificativ nu este fundamentata necesitatea angajarii personalului in raport cu activitatile propuse prin proiect (salariul brut de 700 
lei/luna/angajat) nu are nicio legatura cu realitatea, avand in vedere si nivelul de pregatire profesional necesar desfasurarii activitatilor. Medicul veterinar, domnul Gurau 
Ionut, este angajat al SC Gud Vet SRL pentru jumatate de norma – 4 ore/zi. Pe cale de consecinta nu poate asigura asistenta veterinara de specialitate pe tot parcursul 
zilei.Stabilirea unui tarif unic pentru servicii veterinare nu poate da masura realizarii indicatorilor de viabilitate economica a investitiei. Veniturile trebuia raportate in mod real 
la tipul de servicii finantate, numar de interventii estimate, tarife, etc. Prognoza veniturilor si cheltuielilor trebuia corelata cu serviciile de interventii veterinare mobile, avand 
in vedere achizitiile realizate.Serviciile DDD nu au legatura cu codul CAEN si cu achizitiile propuse. Solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG 6. Beneficiarul 
trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani. Conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor 
prevazute in memoriul justificativ: utilaje, dotari. Cladirea C1 – (punctul de lucru), este formata din 9 camere in suprafata totala de 144 m.p. La data vizitei pe teren in 
cladirea ce face obiectul contractului de comodat, autentificat la notariat sub nr. 1762/18.09.2012, functionau atat SC Pafconst srl (comodanta) cat si SC Gud – Vet srl 
(comodatara). De altfel anumite bunuri (instrumente chirurgicale, aparatura specifica de uz veterinar, ecograf, medicamente, consumabile, etc. sunt proprietatea SC 
Pafconst srl. In birouri isi desfasurau activitatea tehnicieni angajati ai SC Pafconst srl. Domnul Gurau Ionut, administratorul celor doua societati, este salariat angajat cu ½ 
norma (4 ore/zi) la fiecare dintre acestea. Conform precizarilor din contractul de comodat spatiul (cladirea C1 – 9 camere – 144 m.p.) incepand cu data incheierii 
contractului (18.09.2012) trebuia sa fie in EXCLUSIVITATE in folosinta SC Gud-Vet srl. In concluzie, la data vizitei pe teren in cladirea C1 – locul de implementare a 
investitiei functionau in COMUN atat SC Pafconst srl cat si SC Gud – Vet srl. Solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 din motivele precizate la verificarea 
criteriilor de eligibilitate Pct 3 1 3 3 3 4 si 3 6 – Expertul a bifat NU deorece nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate EG2 si EG6 Valoarea totala a proiectului est
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MODERNIZARE CABINET 
STOMATOLOGIC 

APARTINAND CMI DR. REVES 
CAROL, PRIN MASURA 312 

AMPLASAT IN COMUNA 
SCHELA, JUD. GALATI

CABINET 
MEDICAL 

INDIVIDUAL DR. 
REVES CAROL

GALATI
Comuna/Oras 
SCHELA Sat 

SCHELA
- - - - - - - - - - 61.100 0 42.770 0 18.330 121.080.147

Punctul 1.1 - eligibilitatea solicitantului - Solicitantul nu indeplineste conditia de solicitant eligibil. Prin verificarea documentului 12.2 – Certificat de inregistrare in Registrul 
unic al cabinetelor medicale umane/veterinare se constata ca C.M.I DR. Reves Carol are punct de lucru in comuna Schela.La pct 1.1 s-a bifat Nu solicitantul nu are deschis 
sediul social in comuna Schela.Punctul 1.2 – Solicitantul nu respecta punctele 2 si 3 din declaratia pe propria raspundere F. EG1 - Micro-intreprinderile, atat cele existente 
cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural. Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou 
infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural. Solicitantul nu face dovada detinerii sediului social in spatiul rural. Din 
analiza documentelor depuse la dosarul cererii de finantare se constata ca solicitantul este titular CMI cu puncte lucru in localitatea Galati , str.Nucului nr.3 si localitatea 
Schela, jud Galati. Sediul social conform contractului de concesiune este in localitatea Galati str. Nucului nr.3. Conform fisei tehnice a masurii atat sediul social cat si 
punctele de lucru trebuie sa fie situate in spatiul rural. Din descrierile din MJ –pct 1.2 rezulta ca CMI –DR Reves Carol a fost infiintat in anul 2003 in scopul desfasurarii 
activitatilor din domeniul medicinei stomatologice deschis in Galati pe str .Nucului, nr 3 . EG2 – ,,Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei’’ nu este demonstrata. 
Pentru a demonstra viabilitatea investitiei solicitantul trebuie sa fundamenteze oportunitatea investitiei in concordanta cu codul CAEN al activitatii propuse prin proiect si 
eligibilitatea bunurilor propuse a se achizitiona. In tot cuprinsul Memoriului justificativ nu se face nici un fel de referire cu privire , amplasarea bunurilor propuse a se 
achizitiona prin proiect si conditiile necesare instalarii echipamentelor. Solicitantul nu descrie amplasarea unor utilaje a caror instalare necesita conditii speciale. Nu este 
descris locul de amplasare a unitului radiologic si a radioviziografului. Conform legii, practicile de radiologie de diagnostic si de radiologie interventionala, care nu pot fi 
autorizate prin inregistrare, se autorizeaza pe faze de realizare. In aceasta etapa s-ar fi impus autorizarea pentru faza de amplasare. Solicitantul nu detine autorizatie pentru 
amplasarea unitului radiologic.In cap.3 –pct.3.1 - date privind forta de munca se precizeaza -,, total personalul existent 2 angajati (un asistent medical si un ingrijitor), cei 2 
angajati functioneaza in cadrul cabinetului medical deschis in Galati, str. Nucului nr.3’’ La pct. 9 din Memoriul Justificativ proiectiile financiare si indicatorii sunt 
fundamentate pe cele doua cabinete medicale din comuna Schela si cel din Galati. Pentru a demonstra viabilitatea economica si financiara solicitantul a prezentat prognoza 
incasarilor si platilor cumulat pe cele doua cabinete cel existent in Galati si cel ce va fi deschis in urma modernizarii in localitatea Schela. De aici rezulta ca solicitantul nu 
desfasoara nicio activitatea la punctul de lucru din comuna Schela, ba mai mult cei doi angajati (un asistent si un ingrijitor) sunt in cadrul cabinetului din Galati. In concluzie 
proiectul nu se incadreaza in Obiectiv general de dezvoltarea durabilă a economiei rurale prin încurajarea activităţilor non-agricole, în scopul creşterii numărului de locuri de 
muncă şi a veniturilor adiţionale, deoarece nu se poate face o delimitarea a serviciile oferite pentru populatia rurala si cea urbana iar obiectivul specific „ Srvicii pentru 
populatia rurala” nu este indeplinit. Cap. 4 - In urma verificarii ofertelor depuse la dosarul cererii de finantare s-a constatat ca nu sunt respectate precizarile din anexa 3 la 
Memoriul justioficativ din Ghidul solicitantului. Solicitantul nu a depus trei oferte pentru bunuri si servicii a căror valoare este mai mare de 15.000 Euro. EG 5 – Nu este 
indeplinit - Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective precum si avizele/autorizatiile de mediu sau sa prezinte dovada ca a 
facut demersurile pentru a obtine toate avizele si acordurile in domeniul mediului, conform legislatiei in vigoare – Avand in vedere precizarile fisei tehnice care prevede ca « 
pentru solicitantii cabinet medical veterinar individual/cabinet medical individual nu se accepta decat proiecte vizand modernizarea - trebuia depus doc 9.3 „Nota de 
constatare privind conditiile de mediu emisa cu cel mult un an inaintea depunerii cererii de finantare”.In concluzie intreaga cheltuiala privind achizitia bunirilor propuse prin 
proiect in valoare de 61.770 Euro este neeligibila Matricea de verificare a eligibilitatii economice financiare nu s-a putut intocmit intrucat toate cheltuielile sunt neeligibile. pct 
3.3 -Avand in vedere ca Cererea de finantare a fost declarata neeligibila, investitia in valoare totala de 61.100 Euro reprezinta cheltuieli neeligibile pct 4.4 -s-a bifat nu 
intrucat solicitantul nu a prezentat trei oferte pentru bunuri/servicii a caror valoare este mai mare de 15.000 Euro pct 5.2 si 5.3 –avand in vedere ca proiectul nu indeplineste 
criteriile de eligibilitate EG1, EG2 si EG5 ajutorul public nerambursabil este egal cu zero. Proiectul a fost declarat neeligibil deorece nu indeplineste urmatoarele. 
1.Eligibilitatea solicitantului pct. 1 subpunctul 1.1 si pct1.22.criteriile de eligibilitate EG1, EG2 si EG53.Conditiile din din fisa de verificare pe teren E.3.8.In rubrica 
Observatii la verificarea criteriilor de eligibilitate sunt prezentate considerentele care conduc la declararea neeligibilitatii proiectului.
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CONSTRUIRE HALA SI 
ACHIZITIE DE UTILAJE 

PENTRU FABRICATIE PELETI 
SI BRICHETI IN LOCALITATEA 
SUHURLUI, JUDETUL GALATI

S.C. RELSIV 
S.R.L. GALATI

Comuna/Oras 
SUHURLUI Sat 

SUHURLUI
- - - - - - - - - - 252.979 1.875 200.000 0 52.979 121.280.147

In solicitarea de informatii suplimentare s-a cerut corectarea Anexelor B prin completarea corecta a TVAului pe liniile I1, I3, I4 si I9 in Anexa B8. Solicitantul a refacut 
Anexele B cu introducerea unui aport la capital in primul an post implementare (350.000 lei). Deoarece in analiza viabilitatii investitiei se verifica tocmai eficienta economica 
a investitiei din momentul in care aceasta este pusa in functiune(post implementare), nu se poate accepta introducerea unui aport la capital dupa punerea in functiune, in 
anii post implementare. Eliminandu-se acest aport la capital, investititia nu mai este viabila, indicatorul financiar VAN fiind negativ.Prin urmare, nu este indeplinit criteriul 
EG2 In solicitarea de informatii suplimentare s-a cerut corectarea Anexelor B prin completarea corecta a TVAului pe liniile I1, I3, I4 si I9 in Anexa B8. Solicitantul a refacut 
Anexele B cu introducerea unui aport la capital in primul an post implementare (350.000 lei). Deoarece in analiza viabilitatii investitiei se verifica tocmai eficienta economica 
a investitiei din momentul in care aceasta este pusa in functiune(post implementare), nu se poate accepta introducerea unui aport la capital dupa punerea in functiune, in 
anii post implementare. Eliminandu-se acest aport la capital, investititia nu mai este viabila, indicatorul financiar VAN fiind negativ.Prin urmare, nu este indeplinit criteriul 
EG2 Solicitantul a cumparat terenul pentru investitie de la SC GIOMADI AGRO SRL, care ii da si acces la utilitati (apa) printr-un contract de comodat. Actionarii si 
administratorii acestor doua societati au acelasi nume de familie TUTU.SC GIOMADI AGRO SRL si SC RELSIV SRL desfasoara activitati diferite, SC GIOMADI AGRO 
SRL avand activitate de crestere a bovinelor si nu a beneficiat de finantare FEADR.Consideram ca nu se creeaza conditii artificiale. In solicitarea de informatii suplimentare 
s-a cerut corectarea Anexelor B prin completarea corecta a TVAului pe liniile I1, I3, I4 si I9 in Anexa B8. Solicitantul a refacut Anexele B cu introducerea unui aport la capit
in primul an post implementare (350.000 lei). Deoarece in analiza viabilitatii investitiei se verifica tocmai eficienta economica a investitiei din momentul in care aceasta este 
pusa in functiune(post implementare), nu se poate accepta introducerea unui aport la capital dupa punerea in functiune, in anii post implementare. Eliminandu-se acest 
aport la capital, investititia nu mai este viabila, indicatorul financiar VAN fiind negativ.Prin urmare, nu este indeplinit criteriul EG2
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CONSTRUIRE UNITATE DE 
PRODUCTIE BRICHETE IN 

COMUNA ISVOARELE, 
JUDETUL GIURGIU

S.C. KALORIC-
ENERGETIC 

S.R.L.
GIURGIU

Comuna/Oras 
ISVOARELE Sat 

ISVOARELE
- - - - - - - - - - 176.261 0 149.822 0 26.439 121.429.969

Verificarea s-a completat cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 și vizează aplicarea prevederilor instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221, 
privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. punctul 1.1: 
Solicitantul nu a fost identificat în documentul16 și baza de date FEADR cu alte proiecte finalizate, în derulare sau în curs de evaluare. Atât solicitantul, SC KALORIC- 
ENERGETIC SRL, cât și asociatul unic al solicitantului, MARIN ELISABETA CLEOPATRA nu dețin participații în alte întreprinderi. punctul 1.5: 1. subpunctul a): În urma 
verificărilor s-a constatat faptul că asociatul majoritar al solicitantului în sensul precizărilor Ghidului Solicitantului, MARIN ELISABETA CLEOPATRA, nu se identifică în 
calitate de acționar/ asociat în cadrul altor întreprinderi.2. subpunctul b): În urma verificărilor în bazele de date FEADR la nivelul persoanei fizice MARIN ELISABETA 
CLEOPATRA, nu s-au identificat alte proiecte contractate sau în derulare prin programul FEADR. S-a avut în vedere faptul că MARIN ELISABETA CLEOPATRA nu se 
identifică în calitate de acționar/ asociat în cadrul altor întreprinderi.S-au solicitat informații suplimentare conform formularului E3.4 partea I. Solicitantul nu a răspuns în 
termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare, respectiv cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii suplimentare 
(22.08.2013, verificată prin confirmare de primire prin poștă, anexată dosarului administrativ). Verificarea s-a completat cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP 
cu nr. 2290/ 27.02.2013 și vizează aplicarea prevederilor instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221, privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor 
artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. punctul 1.1: Solicitantul nu a fost identificat în documentul16 și baza de date FEADR cu alte 
proiecte finalizate, în derulare sau în curs de evaluare. Atât solicitantul, SC KALORIC- ENERGETIC SRL, cât și asociatul unic al solicitantului, MARIN ELISABETA 
CLEOPATRA nu dețin participații în alte întreprinderi. punctul 1.5: 1. subpunctul a): În urma verificărilor s-a constatat faptul că asociatul majoritar al solicitantului în sensul 
precizărilor Ghidului Solicitantului, MARIN ELISABETA CLEOPATRA, nu se identifică în calitate de acționar/ asociat în cadrul altor întreprinderi.2. subpunctul b): În urma 
verificărilor în bazele de date FEADR la nivelul persoanei fizice MARIN ELISABETA CLEOPATRA, nu s-au identificat alte proiecte contractate sau în derulare prin 
programul FEADR. S-a avut în vedere faptul că MARIN ELISABETA CLEOPATRA nu se identifică în calitate de acționar/ asociat în cadrul altor întreprinderi.S-au solicitat 
informații suplimentare conform formularului E3.4 partea I. Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii 
suplimentare, respectiv cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii suplimentare (22.08.2013, verificată prin confirmare de primire prin poștă, anexată 
dosarului administrativ). S-au solicitat informații suplimentare conform formularului E3.4 partea I. Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului 
E3.4 de solicitare informaţii suplimentare. S-au solicitat informații suplimentare conform formularului E3.4 partea I. Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea 
I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare. S-au solicitat informații suplimentare conform formularului E3.4 partea I. Solicitantul nu a răspuns în termenul 
menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare. S-au solicitat informații suplimentare conform formularului E3.4 partea I. Solicitantul nu a 
răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare. S-au solicitat informații suplimentare conform formularului E3.4 partea I. 
Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare. S-au solicitat informații suplimentare conform 
formularului E3.4 partea I. Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare. S-au solicitat informații 
suplimentare, conform formularului E3.4 partea I, privind rezonabilitatea prețurilor unei părți din servicii și bunuri. Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I 
a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare. S-au solicitat informații suplimentare, conform formularului E3.4 partea I, privind rezonabilitatea prețurilor unei părți 
din servicii și bunuri. Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare. S-au solicitat informații 
suplimentare conform formularului E3.4 partea I. Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare. S-au 
solicitat informații suplimentare conform formularului E3.4 partea I. Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii 
suplimentare. S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor de 
lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această 
măsură.În raport cu precizările metodologice, nu s-au identificat cel puțin două elemente comune cu alte proiecte. După analizarea documentaţiei depuse de solicitant, nu s-
a putut certifica existenţa unor condiţii create artificial în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. S-au completat verificările de la acest punct cu 
cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca 
solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură.În raport cu precizările metodologice, nu s-au 
identificat cel puțin două elemente comune cu alte proiecte. După analizarea documentaţiei depuse de solicitant, nu s-a putut certifica existenţa unor condiţii create artificial 
în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură S-au solicitat informții suplimentare conform formularului E3 4 partea I Solicitantul nu a răspuns în
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ACHIZITII UTILAJE AGRICOLE 
PENTRU PRESTARI SERVICII -

COMUNA GHIMPATI, 
JUDETUL GIURGIU

SC GEO 
BIOLAND SRL GIURGIU

Comuna/Oras 
GHIMPATI Sat 

VALEA PLOPILOR
- - - - - - - - - - 92.000 0 64.400 0 27.600 121.494.369

Ca urmare a crearii de conditii artificiale, intreaga investitie prevazuta de catre solicitant la categoria cheltuielilor eligibile a fost reincadrata la categoria cheltuielilor 
neeligibile. Ca urmare a crearii de conditii artificiale, intreaga investitie prevazuta de catre solicitant la categoria cheltuielilor eligibile a fost reincadrata la categoria 
cheltuielilor neeligibile. Ca urmare a crearii de conditii artificiale, intreaga investitie prevazuta de catre solicitant la categoria cheltuielilor eligibile a fost reincadrata la 
categoria cheltuielilor neeligibile.Planul financiar a fost modificat de catre evaluator ca efect al concluziei crearii de conditii artificiale. Analizand Doc.16 asferent sesiunii in 
curs s-au identificat urmatoarele elemente comune intre proiectele depuse de SC George Inter Prest SRL - F312M01231900014 si SC Geo Bioland SRL - 
F312M01231900015:1).Titlul proiectelor este acelasi pentru cele doua proiecte, dupa cum urmeaza:- F312M01231900014 – Áchiziții utilaje pentru prestări servicii – 
Comuna Ghimpați, județul Giurgiu- F312M01231900015 – Áchiziții utilaje pentru prestări servicii – Comuna Ghimpați, județul Giurgiu.2).Localizarea proiectelor este aceea
pentru cele doua proiecte, dupa cum urmeaza:- SC George Inter Prest SRL – Sat Valea Plopilor, Comuna Ghimpați, Județul Giurgiu;- SC Geo Bioland SRL - Sat Valea 
Plopilor, Comuna Ghimpați, Județul Giurgiu. 3).Terenurile aferente amplasamentelor celor două proiecte apartin aceluiasi proprietar, respectiv SC Agro Zootehnica SA 
Mihăilești, imobilele aferente investitiilor propuse prin proiect sunt fractionate intre SC George Inter Prest SRL si SC Geo Bioland SRL dupa cum urmeaza:- SC George Int
Prest – are incheiat Contractul de închiriere nr.1310/ 06.09.2012 între SC Agro Zootehnica SA Mihăilești în calitate de locatoare și SC George Inter Prest în calitate de 
locatară, având drept de închiriere asupra cotei de 1/2 din magazia C7 și 1/2 din șopronul C8 împreună cu terenul în suprafață de 700 mp., pe o perioadă de 12 ani 
consecutiv începând cu data de 07.09.2012 până la 07.09.2024;- SC Geo Bioland SRL - are incheiat Contractul de închiriere nr. 1311/ 06.09.2012 între SC Agro 
Zootehnica SA Mihăilești în calitate de locatoare și SC Geo Bioland SRL în calitate de locatară, având drept de închiriere asupra cotei de 1/2 din magazia C7 și 1/2 din 
șopronul C8 împreună cu terenul în suprafață de 700 mp., pe o perioadă de 12 ani consecutiv începând cu data de 07.09.2012 până la 07.09.20244).În cadrul celor două 
cereri de finanțare se intenționează finanțarea aceleiași activități cod CAEN 0161 – Actvități auxiliare pentru producția vegetală și se dorește achiziționarea acelorasi utilaje 
pentru pregătirea terenului:- SC George Inter Prest – tractor și semănatoare;- SC Geo Bioland SRL – tractor și semănatoare. 5).Dovada cofinanțării – extrasele aferente 
cofinantarii sunt eliberate de aceeasi banca la interval de 2 minute intre ele, dupa cum urmeaza:- SC George Inter Prest – extras cont din 26.09.2012 ora 09:02 – BCR 
Mihăilești județul Giurgiu;- SC Geo Bioland SRL – extras cont din 26.09.2012 ora 09:04 – BCR Mihăilești județul Giurgiu;6).Consultantul - desi consultantii sunt diferiti 
pentru cele doua proiecte , respectiv SC SIEL PROJECT SRL si SC SLY MANAGEMENT SRL, intre cei 3 actionari ai celor doua societati de consultanta exista legaturi de 
rudenie, respectiv Zaharia Elena – Luiza si Petrache Silviana sunt surori, fiind ficele doamnei Zaharia Marcela Sevastita.In aceste conditii ambele proiecte au fost elaborate 
in mod identic singurele particularitati in cadrul Memoriului Justificativ fiind denumirea beneficiarului si valoarea investitiilor.7).Precontracte de prestări servicii sunt incheiate 
cu aceeasi agenti economici:- SC George Inter Prest SRL – are încheiate contracte de prestări servicii pentru o suprafață totală de 2400 ha. după cum urmează:SC Agro 
Ivănuș SRL – 500 ha;SC Bogdan C SRL – 400 ha;SC Agrozootehnica SA Mihăilești – 1500 ha.- SC Geo Bioland SRL - are încheiate contracte de prestări servicii pentru o 
suprafață totală de 2500 ha. după cum urmează:SC Agro Ivănuș SRL – 400 ha;SC Bogdan C SRL – 300 ha;SC Agrozootehnica SA Mihăilești – 1800 ha.Ținand cont de 
cele prezentate anterior se poate concluziona ca s-au creat conditii artificiale din urmatoarele considerente:� Ambele societati detin in portofoliul clientilor aceleasi societati 
iar SC Agrozootehnica SA Mihăilești detine ponderea cea mai mare a lucrarilor efectuate de cele doua societati, respectiv :- la SC George Inter Prest SRL detine 62,5% din 
totalul lucrarilor prestate;- la SC Geo Bioland SRL detine 72% din totalul lucrarilor prestate.Pe langa faptul ca SC Agrozootehnica SA Mihăilești este clientul majoritar al 
celor doua societati este si proprietarul imobilului care constituie amplasamentul celor doua proiecte, care este situat in aceeasi hala, amplasamentele lor fiind delimitate 
formal, de un gard despartitor din plasa de sarma.Fata de cele prezentate anterior se poate concluziona ca beneficiarul real al finantarii nerambursabile este de fapt SC 
Agrozootehnica SA Mihailesti, societate infiintata din anul 1991, care detine 3.392 ha. conform Raspunsului la Informatii Suplimentare nr.2752/23.01.2013, care nu are 
asociat unic sub 40 de ani si care daca ar fi depus proiect in nume propriu nu ar fi indeplinit acelasi punctaj la criteriile de selectie cu punctajul pe care l-ar fi indeplinit cele 
doua societati SC George Inter Prest SRL si SC Geo Bioland SRL, avand in vedere ca acestea au actionari unici sub 40 de ani.Faptul ca intre cele doua societati SC 
George Inter Prest SRL si SC Geo Bioland SRL au existat intelegeri in vederea crearii de conditii artificiale este demonstrat si de faptul ca au acelasi titlu, au acelasi 
amplasament, aceeasi clienti precum si de faptul ca:- au incheiat Contracte de inchiriere in aceeasi zi - 06.09.2012, cu SC Agrozootehnica SA Mihailesti, avand numere de 
inregistrare consecutive 1311/06.09.2011 si 1310/06.09.2011;- documentele de la mediu sunt inregistrate cu numere consecutive 7768/11.09.2012 si 7769/12.09.2012 
care demonstreaza ca au fost solicitate in acelasi timp;- au obtinut in aceelasi timp adresa cu datele de identificare ale bancii prin care va derula operatiunile cu APDRP, 
fiind inregistrate cu numere consecutive 188/24.09.2012 si 189/24.09.2012 - au obtinut la interval de 2 minute intre ele extrasele care demonstreaza cofinantarea 
proiectului;- au obtinut in aceleasi zile fiind inregistrate cu numere apropiate atat Certificatele de atestare fiscala eliberate de DGFP 12678/21 09 2012 cat si Certificate
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ACHIZITII UTILAJE PENTRU 
PRESTARI SERVICII - 
COMUNA GHIMPATI, 
JUDETUL GIURGIU

SC GEORGE 
INTER PREST 

SRL
GIURGIU

Comuna/Oras 
GHIMPATI Sat 

VALEA PLOPILOR
- - - - - - - - - - 106.500 0 74.550 0 31.950 121.568.919

Solicitantul este eligibil din urmatoarele motive:- nu este in curs de lichidare, fuziune, dizolvare, divizare, reorganizare judiciara sau faliment;- a depus Declaratie pe proprie 
raspundere ca va deschide punct de lucru in spatiul rural, pe amplasamentul proiectului;- a bifat corect Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categorie si, din 
verificarile efectuate in RECOM, reiese ca nu mai este asociat sau actionar la alte firme; EG1 - Solicitantul este inregistrat ca SRL, cu sediul social in alta locatie decat 
amăplasamentul proiectului. Au fost solicitate informatii suplimentare cu privire la locul amplasarii investitiei si deschiderii punctului de lucru. A fost refacuta si redepusa 
Declaratia pe proprie raspundere. Pe parcursul verificarii cererii de finantare (verificare documentara, pe teren si a criteriilor de eligibilitate) au fost constatate unele aspecte 
care conduc la concluzia ca au fost create conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin financiar si obtinerea de avantaje care contravin obiectivelor masurii. Acestea sunt:- 
Locul de amplasare a proiectului este comun cu al altei firme, SC Bioland SRL (F312M011231900015), care a depus proiect pe aceeasi masura si in aceeasi sesiune; - 
Spatiul aferent amplasarii celor doua investitii este oferit de acelasi locator, SC Agrozootehnica SA Mihailesti, in incinta sediului unei ferme situate in satul Valea Plopilor, 
comuna Ghimpati, judetul Giurgiu;, - Amplasamentele sunt in aceeasi magazie, separata in doua parti aproximativ egale printr-un grilaj de sarma plasa;- Contractele de 
inchiriere a terenului aferent amoplasamentelor investitiilor poarta numerele 1310/06.09.2012 si 1311/06.09.2012 si sunt incheiate pana la data de 07.09.2024;- 
Cofinantarea este asigurata de aceeasi sursa, iar extrasele sunt emise de aceeasi banca, in aceeasi zi, la interval de doua minute; - Ambele proiecte au acelasi tip de 
activitate, cod CAEN 0161 si aceleasi obiecte de investitii: trector si semanatoare;- Precontractele pentru prestari servicii sunt incheiate cu aceiasi fermieri, ponderea 
detinand-o SC Agrozootehnica SA Mihailesti;
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808 312 C 01 12 3 19 00011 2012 9 26 HALA PRODUCTIE ELEMENTE 
PENTRU CONSTRUCTII

SC A & A 
ECOTERM SRL GIURGIU

Comuna/Oras 
FRATESTI Sat 

FRATESTI
- - - - - - - - - - 235.274 10.000 199.982 0 35.292 121.768.901

Verificarea punctului 1.1 si 1.5 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 M312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1, cod manual M01-02 : M312 versiunea 07. Reverificarea eligibilitatii 
solicitantului s-a facut in baza Adresei nr.2290/27.02.2013. In urma verificarilor in RECOM s-au constatat urmatoarele:Punctul 1.1- Solicitantul A^A Ecoterm SRL depune 
proiect pentru realizarea de investitii aferente codului CAEN 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii- Asociatul unic, administratorul societatii si 
reprezentantul legal al proiectului este Nedelcu Bogdan Vasile, care este asociat cu 90% din partile sociale si unic administrator al societatii ECOTERM PVC SRL, firma in 
functiune. Conform Certificatului ORC listat de expert din ONRC, firma ECOTERM PVC SRL, la sediile sale din Bucuresti , desfasoara urmatoarele activitati aferente 
codurilor CAEN :4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al 
materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitareAvand in vedere ca cele doua societati au acelasi asociat/actioner majoritar si activeaza pe piete adiacente, cele doua 
societati sunt legate, conform Legii 346/2004. Avand in vedere ca solicitantul a completat eronat Doc. 11.3 „Declaratia de incadrare in IMM” prin bifarea optiunii de 
intreprindere autonoma, proiectul este neeligibil la criteriul de eligibilitate 1.1.Punctul 1.5a) Solicitantul a declarat in Declaratia pe propria raspundere ca asociatul majoritar 
(in mod direct sau prin alte societati) ca nu are in derulare alte proiecte finantate prin FEADR in cadrul aceleiasi masuriIn urma verificarii in RECOM asociatul unic al A^A 
Ecoterm SRL, (Nedelcu Bogdan Vasile) a fost gasit ca asociat/actionar in firma ECOTERM PVC SRL dar fara proiect depus, finalizat sau in derulare din fonduri 
FEADR/SAPARD.b)Asociatul unic al A^A Ecoterm SRL, (Nedelcu Bogdan Vasile), nu a fost gasit in baza de date FEADR, cu proiect depus in aceeasi sesiune sau in 
sesiuni diferite proiecte ca persoana fizica autoritata, intreprindere individuala sau actionar unic sau majoritar al unei societati comerciale. Verificarea punctului 1.1 si 1.5 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 M312, 
Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1, cod manual M01-02 : M312 versiunea 07. Reverificarea eligibilitatii solicitantului s-a facut in baza Adresei 
nr.2290/27.02.2013. In urma verificarilor in RECOM s-au constatat urmatoarele:Punctul 1.1- Solicitantul A^A Ecoterm SRL depune proiect pentru realizarea de investitii 
aferente codului CAEN 2223 - Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii- Asociatul unic, administratorul societatii si reprezentantul legal al proiectului este 
Nedelcu Bogdan Vasile, care este asociat cu 90% din partile sociale si unic administrator al societatii ECOTERM PVC SRL, firma in functiune. Conform Certificatului ORC 
listat de expert din ONRC, firma ECOTERM PVC SRL, la sediile sale din Bucuresti , desfasoara urmatoarele activitati aferente codurilor CAEN :4332 - Lucrări de tâmplărie 
şi dulgherie4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor 
sanitareAvand in vedere ca cele doua societati au acelasi asociat/actioner majoritar si activeaza pe piete adiacente, cele doua societati sunt legate, conform Legii 346/2004. 
Avand in vedere ca solicitantul a completat eronat Doc. 11.3 „Declaratia de incadrare in IMM” prin bifarea optiunii de intreprindere autonoma, proiectul este neeligibil la 
criteriul de eligibilitate 1.1.Punctul 1.5a) Solicitantul a declarat in Declaratia pe propria raspundere ca asociatul majoritar (in mod direct sau prin alte societati) ca nu are in 
derulare alte proiecte finantate prin FEADR in cadrul aceleiasi masuriIn urma verificarii in RECOM asociatul unic al A^A Ecoterm SRL, (Nedelcu Bogdan Vasile) a fost gasit 
ca asociat/actionar in firma ECOTERM PVC SRL dar fara proiect depus, finalizat sau in derulare din fonduri FEADR/SAPARD.b)Asociatul unic al A^A Ecoterm SRL, 
(Nedelcu Bogdan Vasile), nu a fost gasit in baza de date FEADR, cu proiect depus in aceeasi sesiune sau in sesiuni diferite proiecte ca persoana fizica autoritata, 
intreprindere individuala sau actionar unic sau majoritar al unei societati comerciale. Intrucat proiectul este neeligibil la criteriul de eligibilitate 1.1, toate sumele din Bugetul 
Indicativ si planul financiar au fost trecute la cheltuieli neeligibile. Intrucat proiectul este neeligibil la criteriul de eligibilitate 1.1, toate sumele din Bugetul Indicativ si planul 
financiar au fost trecute la cheltuieli neeligibile. In cadrul costurilor aferente serviciilor de proiectare si inginerie, tariful orar a fost depsait pentru intocmirea proiectului tehnic 
(15 euro baza de date fata de 30 euro cerut de proiectant) si pentru documentatii avize (10 euro baza de date fata de 30 euro cerut de proiectant)Cheltuielile aferente 
montajului utilajelor cu montaj, nu se regasesc in ofertele de bunuri si nici nu este prezentat modul cum a fost estimat.Pentru bunurile microstatie de epurare, centrala 
termica, boiler si sistem de panouri solare, nu au fost prezentate extrase din baza de date cu preturi de referinta si nici oferte de preturi.Intrucat proiectul este neeligibil la 
criteriul de eligibilitate 1.1, nu au mai fost solicitate informatii suplimentare. In cadrul costurilor aferente serviciilor de proiectare si inginerie, tariful orar a fost depsait pentru 
intocmirea proiectului tehnic (15 euro baza de date fata de 30 euro cerut de proiectant) si pentru documentatii avize (10 euro baza de date fata de 30 euro cerut de 
proiectant)Cheltuielile aferente montajului utilajelor cu montaj, nu se regasesc in ofertele de bunuri si nici nu este prezentat modul cum a fost estimat.Pentru bunurile 
microstatie de epurare, centrala termica, boiler si sistem de panouri solare, nu au fost prezentate extrase din baza de date cu preturi de referinta si nici oferte de 
preturi.Intrucat proiectul este neeligibil la criteriul de eligibilitate 1.1, nu au mai fost solicitate informatii suplimentare. Intrucat proiectul este neeligibil la criteriul de 
eligibilitate 1 1 toate sumele din Bugetul Indicativ si planul financiar au fost trecute la cheltuieli neeligibile Intrucat proiectul este neeligibil la criteriul de eligibilitate 1 1
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CONSTRUIRE SI AMENAJARE 
UNITATE DE PRODUCTIE 

ELEMENTE FIBRA OPTICA IN 
COMUNA COMANA, SAT 

COMANA, JUDET GIURGIU

SC FIBERCON 
COMPONENTS 

SRL
GIURGIU

Comuna/Oras 
COMANA Sat 

COMANA
- - - - - - - - - - 198.290 0 168.547 0 29.743 121.937.448

S-a bifat cu NU la pct.2.1.2 deoarece din RECOM rezulta ca solicitantul este legat cu SC V Fiber Solutions SRL unde detine 98 % din actiunile firmei,iar firma este in 
functiune si are acelasi cod CAEN 2731,fabricarea de cabluri cu fibra optica,ca si solicitantul.Rezulta ca Doc.11.3,in care solicitantul declara ca este autonom este falsa si 
implicit Declaratia pe propie raspundere F este falsa.Deasemeni mai detine actiuni la firmele:-SC Avia Sistem SRL 30%-SC Fiber Evolution SRL 10%-SC G.M.A. Net 
Conect SRL 50%,ce isi desfosoara activitatea pe piata telecomunicatiilor cu fibra optica,ceea ce intareste ca solicitantul nu este intreprindere autonoma.Solicitantul nu 
apartine categoriei de beneficiari eligibili si s-a bifat cu NU. S-a bifat cu NU la pct.2.1.2 deoarece din RECOM rezulta ca solicitantul este legat cu SC V Fiber Solutions SRL 
unde detine 98 % din actiunile firmei,iar firma este in functiune si are acelasi cod CAEN 2731,fabricarea de cabluri cu fibra optica,ca si solicitantul.Rezulta ca Doc.11.3,in 
care solicitantul declara ca este autonom este falsa si implicit Declaratia pe propie raspundere F este falsa.Deasemeni mai detine actiuni la firmele:-SC Avia Sistem SRL 
30%-SC Fiber Evolution SRL 10%-SC G.M.A. Net Conect SRL 50%,ce isi desfosoara activitatea pe piata telecomunicatiilor cu fibra optica,ceea ce intareste ca solicitantul 
nu este intreprindere autonoma.Solicitantul nu apartine categoriei de beneficiari eligibili si s-a bifat cu NU. Proiectul este declarat neeligibil deoarece solicitantul nu este 
eligibil.Declaratia 11.3 este falsa pentru ca intreprinderea solicitanta nu este autonoma.Asociatul unic este actionar si la alte societati comerciale in funciune ce isi 
desfasoara activitatea pe aceiasi piata, respectiv telecomunicatii cu fibra optica. Proiectul este declarat neeligibil deoarece solicitantul nu este eligibil.Declaratia 11.3 este 
falsa pentru ca intreprinderea solicitanta nu este autonoma.Asociatul unic este actionar si la alte societati comerciale in funciune ce isi desfasoara activitatea pe aceiasi 
piata, respectiv telecomunicatii cu fibra optica. Proiectul este declarat neeligibil si nu s-a mai completat Matricea de viabilitate economica financiara a proiectului. Proiectul 
este declarat neeligibil si nu s-a mai completat Matricea de viabilitate economica financiara a proiectului Proiectul este declarat neeligibil si nu s-au trecut toate cheltuielile 
pe neeligibil. Proiectul este declarat neeligibil si nu s-au trecut toate cheltuielile pe neeligibil. Proiectul este declarat neeligibil. Proiectul este declarat neeligibil. Proiectul es
declarat neeligibil si nu s-a mai completat Planul Financiar. Proiectul este declarat neeligibil si nu s-a mai completat Planul Financiar. S-a bifat cu DA deoarece din RECOM 
rezulta ca solicitantul este legat cu SC V Fiber Solutions SRL unde detine 98 % din actiunile firmei,iar firma este in functiune si are acelasi cod CAEN 2731,fabricarea de 
cabluri cu fibra optica,ca si solicitantul.Rezulta ca Doc.11.3,in care solicitantul declara ca este autonom este falsa si implicit Declaratia pe propie raspundere F este 
falsa.Deasemeni mai detine actiuni la firmele:-SC Avia Sistem SRL 30%-SC Fiber Evolution SRL 10%-SC G.M.A. Net Conect SRL 50%,ce isi desfosoara activitatea pe 
piata telecomunicatiilor cu fibra optica,ceea ce intareste ca solicitantul nu este intreprindere autonoma si a creat conditii artificiale care contravin obiectivelor masurii, pentru 
a beneficia de plati nerambursabile. S-a bifat cu DA deoarece din RECOM rezulta ca solicitantul este legat cu SC V Fiber Solutions SRL unde detine 98 % din actiunile 
firmei,iar firma este in functiune si are acelasi cod CAEN 2731,fabricarea de cabluri cu fibra optica,ca si solicitantul.Rezulta ca Doc.11.3,in care solicitantul declara ca este 
autonom este falsa si implicit Declaratia pe propie raspundere F este falsa.Deasemeni mai detine actiuni la firmele:-SC Avia Sistem SRL 30%-SC Fiber Evolution SRL 10%-
SC G.M.A. Net Conect SRL 50%,ce isi desfosoara activitatea pe piata telecomunicatiilor cu fibra optica,ceea ce intareste ca solicitantul nu este intreprindere autonoma si a 
creat conditii artificiale care contravin obiectivelor masurii, pentru a beneficia de plati nerambursabile.

810 312 M 01 12 3 19 00009 2012 9 26 ATELIER PRELUCRARI 
MECANICE

DAMIAN 
ALEXANDRU GIURGIU

Comuna/Oras 
GHIMPATI Sat 

GHIMPATI
- - - - - - - - - - 219.093 0 186.229 0 32.864 122.123.677

I. Verificarea s-a completat cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 și vizează aplicarea prevederilor instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 
221, privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. punctul 1.1: 
Solicitantul nu a fost identificat în documentul16 și baza de date FEADR cu alte proiecte finalizate, în derulare sau în curs de evaluare. Solicitantul, Damian Alexandru, este 
asociat și în SC AMD NOBEL PHARMACEUTICAL SRL cu cota 50%, însă conform legii 346/ 2004 nu se pot stabili legături din punct de vedere al încadrării în categoria 
microîntreprinderilor.punctul 1.5: 1. subpunctul a): În urma verificărilor s-a constatat faptul că solicitantul, Damian Alexandru, se identifică în calitate de acționar/ asociat în 
cadrul SC AMD NOBEL PHARMACEUTICAL SRL. Conform bazelor de date FEADR şi documentului 16, această societate nu are încheiat contract de finanţare cu 
APDRP pe aceeaşi măsură sau alte proiecte în derulare prin programul FEADR.2. subpunctul b): În urma verificărilor în bazele de date FEADR, atât pentru SC AMD 
NOBEL PHARMACEUTICAL SRL cât și la nivelul persoanei fizice Damian Alexandru, nu s-au identificat alte proiecte contractate sau în derulare prin programul FEADR . 
II. Condiții de eligibilitate neîndeplinite privind verificarea punctului 1.1 și 1.2: Conform datelor precizate în cererea de finanțare solicitantul de ajutor nerambursabil este 
domnul Damian Alexandru, persoană fizică neautorizată. În calitate de solicitant de fonduri nerambursabile FEADR, domnul Damian Alexandru are obligația de a respecta 
condiţiile de participare prevăzute în Ghidul Solicitantului, singura etapă precizată de APDRP în care reprezentarea solicitantului se poate face de către o altă persoană în 
baza unei procuri notariale fiind cea de depunere a proiectului. Astfel: a) “Reprezentantul legal trebuie să fie:� Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia 
contractuală cu APDRP, conform legislaţiei în vigoare;� Depunerea Cererii de Finanţare se poate face de orice altă persoană cu procură notarială de la persoana desemnată 
să reprezinte solicitantul conform legislaţiei în vigoare.” b) “Fiecare pagină trebuie să poarte ştampila solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor fizice).” “Dosarele 
Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către reprezentantul legal, aşa cum este precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit prin procură 
legalizată (în original) al reprezentantului legal, la OJPDRP, înaintea datei limită care figurează în licitaţia de proiecte.” Cererea de finanțare (incluzând angajamentele și 
declarațiile pe proprie răspundere date de către solicitant) au fost semnate de către doamna Damian Evantia în baza procurii autentificate cu nr.3226/ 21.09.2012 (anexă la 
dosarul cererii de finanțare). Având în vedere cele constatate, cererea de finanțare devine neeligibilă nefiind îndeplinite condițiile de eligibilitate a solicitantului. I. Verificarea 
s-a completat cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 și vizează aplicarea prevederilor instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221, privind 
analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. punctul 1.1: Solicitantul nu 
a fost identificat în documentul16 și baza de date FEADR cu alte proiecte finalizate, în derulare sau în curs de evaluare. Solicitantul, Damian Alexandru, este asociat și în 
SC AMD NOBEL PHARMACEUTICAL SRL cu cota 50%, însă conform legii 346/ 2004 nu se pot stabili legături din punct de vedere al încadrării în categoria 
microîntreprinderilor.punctul 1.5: 1. subpunctul a): În urma verificărilor s-a constatat faptul că solicitantul, Damian Alexandru, se identifică în calitate de acționar/ asociat în 
cadrul SC AMD NOBEL PHARMACEUTICAL SRL. Conform bazelor de date FEADR şi documentului 16, această societate nu are încheiat contract de finanţare cu 
APDRP pe aceeaşi măsură sau alte proiecte în derulare prin programul FEADR.2. subpunctul b): În urma verificărilor în bazele de date FEADR, atât pentru SC AMD 
NOBEL PHARMACEUTICAL SRL cât și la nivelul persoanei fizice Damian Alexandru, nu s-au identificat alte proiecte contractate sau în derulare prin programul FEADR . 
II. Condiții de eligibilitate neîndeplinite privind verificarea punctului 1.1 și 1.2: Conform datelor precizate în cererea de finanțare solicitantul de ajutor nerambursabil este 
domnul Damian Alexandru, persoană fizică neautorizată. În calitate de solicitant de fonduri nerambursabile FEADR, domnul Damian Alexandru are obligația de a respecta 
condiţiile de participare prevăzute în Ghidul Solicitantului, singura etapă precizată de APDRP în care reprezentarea solicitantului se poate face de către o altă persoană în 
baza unei procuri notariale fiind cea de depunere a proiectului. Astfel: a) “Reprezentantul legal trebuie să fie:� Persoana desemnată să reprezinte solicitantul în relaţia 
contractuală cu APDRP, conform legislaţiei în vigoare;� Depunerea Cererii de Finanţare se poate face de orice altă persoană cu procură notarială de la persoana desemnată 
să reprezinte solicitantul conform legislaţiei în vigoare.” b) “Fiecare pagină trebuie să poarte ştampila solicitantului (semnătura, în cazul persoanelor fizice).” “Dosarele 
Cererilor de Finanţare sunt depuse personal de către reprezentantul legal, aşa cum este precizat în formularul Cererii de Finanţare, sau de către un împuternicit prin procură 
legalizată (în original) al reprezentantului legal, la OJPDRP, înaintea datei limită care figurează în licitaţia de proiecte.” Cererea de finanțare (incluzând angajamentele și 
declarațiile pe proprie răspundere date de către solicitant) au fost semnate de către doamna Damian Evantia în baza procurii autentificate cu nr.3226/ 21.09.2012 (anexă la 
dosarul cererii de finanțare). Având în vedere cele constatate, cererea de finanțare devine neeligibilă nefiind îndeplinite condițiile de eligibilitate a solicitantului. Condiții de 
eligibilitate neîndeplinite: I. Privind criteriilor de eligibilitate EG1, EG4 și EG8: Conform datelor precizate în cererea de finanțare solicitantul de ajutor nerambursabil este 
domnul Damian Alexandru, persoană fizică neautorizată. În calitate de solicitant de fonduri nerambursabile FEADR, domnul Damian Alexandru are obligația de a respecta 
condiţiile de participare prevăzute în Ghidul Solicitantului singura etapă precizată de APDRP în care reprezentarea solicitantului se poate face de către o altă persoană
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811 312 M 01 12 3 19 00025 2012 9 27

ACHIZITIA DE UTILAJE 
PENTRU ECHIPAMENTE 
AUXILIARE PRODUCTIEI 

VEGETALE IN COM. 
IZVOARELE JUD. GIURGIU

NITU VALENTIN 
GABRIEL GIURGIU

Comuna/Oras 
IZVOARELE Sat 

CHIRIACU
- - - - - - - - - - 142.500 7.000 99.750 0 42.750 122.223.427

Solicitantul a depus Cererea de finantare ca Persoana fizica si a depus Angajament de autorizare ca Intreprindere individuala.in urma verificarii in RECOM s-a constatat ca 
solicitantul este inregistrat ca Persoana fizica autorizata din data de 24.06.2011. Nitu Valentin Gabriel mai este asociat in alte trei firme (SRL), cu cota de participare 50 %, 
dar in Declaratia de incadrare in categorie a bifat ca este intreprindere autonoma.In aceste conditii, conform precizarilor Manualuli de procedura pentru evaluarea si selectie 
a cererilor de finantare pentru proiecte de investitii, metodologia de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, versiunea 07, proiectul este declarat neeligibil. - EG1: 
Am bifat Da deoarece solicitantul, chiar daca este Persoana fizica, se angajeaza sa se autorizeze ca intreprindere individuala cu sediul si activitatea in mediul rural; - La 
punctul EG2 au fost constatate unele omisiuni, neconcordante sau erori, fapt pentru care au fost solicitate informatii suplimentare. Raspunsul a fost in masura sa clarifice 
nelamuririle. - La punctul EG8 am bifat Da in baza Declaratiei pe proprie raspundere privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si ajutoarelor de minimis. La 
randul 3.1 am bifat Da cu diferente deoarece, in urma solicitarii informatiilor suplimentare, Bugetul indicativ a fost modificat (renuntare la sistemul de producere a energiei 
regenerabile)si corelat cu celelalte documente;Randul 3.2 - Rata de schimb a fost corectata; Randul 3.4 - Nu sunt inregistrate cheltuieli de consultanta;Randul 3.5 - Nu sunt 
inregistrate cheltuieli neprevazute;Randul 3.7 - Desi este Persoana fizica, si bifeaza in Declaratia F-punctul neplatitor de TVA, solicitantul depune o Declaratie de inregistra
in scopuri TVA, dupa selectarea cererii de finantare. Au fost solicitate informatii suplimentare, iar raspunsul a fost in masura sa elucideze neclaritatile. Bunurile se regasesc 
in Baza de date, se incadreaza in limitele preturilor admise si a fost depusa cate o Oferta pentru fiecare obiect de investitie, cu mentiunea ca dosarul de achizitii va respecta 
legalitatea si va contine cate 3 oferte pentru bunurile cu valoarea mai mare de 15.000 euro si cate o Oferta pentru cele cu valoarea mai mica. 5.1 - Planul financiar a fost 
modificat dupa solicitarea de informatii suplimentare si corelat cu noul Buget indicativ si alte documente. Am bifat 200.000 euro deoarece persoana fizica se angajeaza sa 
se autorizeze ca Intreprindere individuala. Exista suspiciuni de creare a conditiilor artificiale, din urmatoarele motive: - Proiectul urmeaza a fi implementat in partea 
anterioara a unei sole cu suprafata de 43.500 metri patrati, apatrinand sotilor Nitu Valentin Gabriel si Nitu Adriana Eliza, alaturi de alte doua proiecte depuse in aceeasi 
sesiune, pe aceeasi masura (Nitu Adriana Eliza – F312M011231900022; Nitu Valentin Gbriel – F312M011231900025 si Neacsu Valentin – F312M 011231900031); - Ambii 
soti si un var al lor au depus in sesiunea 01/12 Cereri de finantare pe masura 312, cu acelasi cod CAEN - 0161, si cu activitati complementare; - Solicitantul a depus 
Cererea de finantare in calitate de persoana fizica, cu angajament de autorizare ca Intreprindere individuala. In urma verificarii in RECOM a reiesit faptul ca Nitu Adriana 
Valentin Gabriel este autorizat ca Persoana fizica autorizata din 24.06.2012 si este asociat la alte trei firme: SC Mistretul Alb SRL, Nini Group SRL si Texacco Experts SRL, 
cu participare de 50 % parti sociale. Proiectul este neeligibil din doua motive esentiale:- Solicitantul nu a bifat in Declaratia privind incadrarea in categoria de ferma ca este 
asociat in mai multe firme legate;- Au fost create conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si pentru obtinerea de avantaje care contravin obiectivelor masurii.

812 312 M 01 12 3 19 00028 2012 9 27

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
PRESTARI SERVICII - 

COMUNA DAIA, JUDETUL 
GIURGIU

PAVEL CRISTINA 
- IONELA GIURGIU Comuna/Oras DAIA 

Sat DAIA - - - - - - - - - - 69.800 0 48.860 0 20.940 122.272.287

S-a bifat cu Nu la pct.1.1 deoarece in urma verificarii doc. 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor, Anexa 4.1 din Cererea de finantare s-a 
constatat ca solicitantul la pct.II Tipul intreprinderii a bifat " Intreprindere autonoma" in conditiile in care la verificarera in Baza de date RECOM s-a costatat ca solicitantul 
este actionar majoritar cu cota de participare la beneficii si pierderi de 70%/70% la SC DONARIS SRL. In acesta situatie solicitantul nu a declarat corect statutul 
intreprinderii. Intreprinderea pe care o va infiinta cu statut de Intreprindere Individuala nu este intreprindere autonoma ci intreprindere legata cu SC DONARIS SRL. S-a bif
cu Da deoarece in urma verificarilor in Baza de date FEADR si Baza de date RECOM s-au identificat legaturi care conduc la:- SC AGRO RAMIAN SRL unde asociatul unic 
este PAVEL ANGHEL FLORIAN sotul solicitantei PAVEL CRISTINA IONELA, societate care a accesat in cadrul programului FEADR masura 312, cod CAEN 0161 si are 
proiect in derulare.- legaturi financiare cu SC AGRO RAMIAN SRL care asigura cofinantarea proiectului, aceasta virand in contul solictantului prin extrasul de cont din 
24.09.2012 eliberat de CEC Bank SA - sucursala Giurgiu suma de 100.000,00 lei. S-a bifat cu Nu deoarece:- la pct.1.1 Care este statutul solicitantului s-a bifat cu Nu, 
solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii.Intreprinderea pe care o va infiinta cu statut de Intreprindere Individuala nu este intreprindere autonoma ci intreprindere 
legata cu SC DONARIS SRL unde solicitantul PAVEL CRISTINA IONELA este actionar majoritar cu cota de participare la beneficii si pierderi de 70%/70% la SC 
DONARIS SRL. - la pct.6 s-a bifat cu Da, deoarece solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor măsurii.deoarece la pct.1.1 solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii iar la pct. 6 solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

813 312 C 01 12 3 19 00031 2012 9 27
ACHIZITIA DE UTILAJE 
PENTRU SERVICII DE 
RECOLTAT CEREALE

NEACSU 
VALENTIN GIURGIU

Comuna/Oras 
IZVOARELE Sat 

CHIRIACU
- - - - - - - - - - 142.500 7.000 99.750 0 42.750 122.372.037

1.1 In urma verificarilor din RECOM a rezultat ca solicitantul a infiintat la data de 28.06.2013 NEACSU S.VALENTIN PFA, deci nu mai poate respecta declaratia de 
autorizare din cererea de finantare, dupa ce cererea de finantare va fi selectata.Totodata, din verificarea in RECOM a rezultat ca solicitantul este asociat la SC MISTRETUL 
ALB SRL, SC NENI GROUP SRL, SC TAXACCO EXPERTS SRL cu NITU VALENTIN-GABRIEL, persoana care are depus in aceeasi sesiune, pe masura 312, un proiect 
cu acelasi CAEN 0161, in acelasi amplasament, persoana care a cedat si locul amplasamentului proietului.1.2 Solicitantul nu a respectat doc.F-declaratie pe proprie 
raspundere a solicitantului pct.2, pct.3, pct.8. Au fost solicitate informatii suplimentare, astfel:1 Buget indicativ Cheltuieli neeligibile – din compararea bugetului indicativ 
totalizator, a memoriul justificativ, capitolul 4 – descrierea achizitiilor si devizul general au rezultat diferente in sensul ca din bugetul indicativ lipseste valoarea TVA, iar in 
celelalte documente este mentionat. Am solicitat corectarea valorii TVA in coloana cheltuieli neeligibile, deoarece in documentele atasate la cererea de finantare este data la 
pag.89 declaratie pe propria raspundere de inregistrare ca platitor TVA. Cheltuieli PERE - valoarea sistemului de producere a energiei electrice din surse regenerabile a fost 
eronat inscrisa in aceasta coloana, intrucat in conformitate cu precizarile din Ghidul solicitantului pentru masura 312 – sprijin pentru crearea si dezvoltarea de 
microintreprinderi, cap.2.3, lit.a), alin.5,, Achiziţionarea de echipamente care furnizează energie regenerabilă (de exemplu panouri fotovoltaice, solare, pompe geotermale 
etc.) pentru clădiri utilizate prin contract cu drept de folosinţă este considerată modernizare a clădirii şi nu este cheltuiala eligibilă”. Aceasta cheltuiala este eligibila doar da
energia obtinuta se utilizeaza direct in procesul de productie aferent activitatii din proiect. Am solicitat refacerea bugetului indicativ, a devizului general, a capitolelor aferente 
din memoriul justificativ prin incadrarea corecta a acestei cheltuieliCurs euro – cursul de schimb ECB din data de 18.09.2012 este 4,5069, in loc de 4,5026 utilizat in 
elaborarea documentatiei.Am solicitat refacerea bugetului indicativ, a devizelor si a capitolelor din memoriul justificativ dupa cursul de schimb corect.2. Memoriul justificativ 
Cap.1.4. – principalele mijloace fixe aflate in patrimoniu – nu este mentionat terenul in suprafata de 500 mp. preluat in folosinta conform conform contract de comodat 
incheiat cu autentificarea nr.2382/20.09.2012.Am solicitat refacerea acestui capitol.Cap.2.3 – amplasament proiect - regiunea de dezvoltare este 3 SUD Muntenia, nu SUD. 
S-a mentionat ca schita cu individualizarea suprafetei de 500 mp. este anexata in interiorul proiectului, dar aceasta lipseste.Am solicitat corectare si depunerea schitei.Cap. 
5 – durata de realizare a investitiei nu este prezentata grafic, conform HG 28 / 2008.Am solicitat depunerea graficului de realizare a investitiei;Cap.6 –devizele investitiei nu 
sunt semnate de catre persoana care le-a intocmit.Am solicitat refacerea,semnarea si redepunerea acestora.2 Doc.3.2 Extras de carte funciara In extrasul de carte funciara 
depus la Cererea de finantare nu este mentionat contractul de comodat cu incheierea de autentificare nr. 2382/20.09.2012.Am solicitat depunerea unui extras de carte 
funciara conform solicitarii. 1.1 In urma verificarilor din RECOM a rezultat ca solicitantul a infiintat la data de 28.06.2013 NEACSU S.VALENTIN PFA, deci nu mai poate 
respecta declaratia de autorizare din cererea de finantare, dupa ce cererea de finantare va fi selectata.Totodata, din verificarea in RECOM a rezultat ca solicitantul este 
asociat la SC MISTRETUL ALB SRL, SC NENI GROUP SRL, SC TAXACCO EXPERTS SRL cu NITU VALENTIN-GABRIEL, persoana care are depus in aceeasi 
sesiune, pe masura 312, un proiect cu acelasi CAEN 0161, in acelasi amplasament, persoana care a cedat si locul amplasamentului proietului.1.2 Solicitantul nu a 
respectat doc.F-declaratie pe proprie raspundere a solicitantului pct.2, pct.3, pct.8.Fac mentiunea expresa ca la partea anterioara a solei de 43.500 mp., limitrof cu DJ 505, 
se intentioneaza implementarea a 3(trei) proiecte pe masura 312, cu urmatorii solicitanti:- Nitu Adriana-Eliza – F312C011231900022;- Nitu Valentin-Gabriel – 
F312C01231900025;- Neacsu Valentin – F312C011231900031.Toate aceste proiecte au acelasi CAEN 0161 – servicii auxiliare pentru productia vegetala, iar bunurile 
propuse a se achizitiona sunt complementare, respectiv 1 - tractor agricol si masina de erbicidat;2 – tractor agricol, plug, semanatoare paioase, semanatoare prasitoare;3 – 
combina agricola, heder porumb.Din verificarile efectuate si din discutiile purtate cu cei 3 solicitanti a rezultat ca intre cei 3 responsabili legali de proiect exista si legaturi de 
rudenie, respectiv Nitu Adriana-Eliza este sotia lui Nitu Valentin-Gabriel, iar Nitu Valentin-Gabriel este var primar cu Neacsu Valentin.In concluzie, conditiile din cererea de 
finantare si din teren permit realizarea investitiei, dar exista suspiciunea ca cei trei au creat conditii artificiale pentru a depasi plafonul maxim admis de procedura si incalca 
regula de minimis, drept pentru care am declarat proiectul neeligibil.

814 312 M 01 12 3 19 00027 2012 9 27 UNITATE DE PRODUCERE 
PELETI

S.C. ANDREI 
ADONIS S.R.L. GIURGIU

Comuna/Oras 
GAUJANI Sat 

GAUJANI
- - - - - - - - - - 199.836 0 169.860 0 29.976 122.541.897

Conform Certificatului constatator 511914/27.09.2012, sediul social al SC ANDREI ADONIS SRL este in municipiul Giurgiu, strada Tabiei, nr.41, judetul Giurgiu, iar 
punctul de lucru este in sat Gaujani, comuna Gaujani. Acesta este principalul motiv pentru care proiectul nu poate fi declarat eligibi Conform Certificatului constatator 
511914/27.09.2012, sediul social al SC ANDREI ADONIS SRL este in municipiul Giurgiu, strada Tabiei, nr.41, judetul Giurgiu, iar punctul de lucru este in sat Gaujani, 
comuna Gaujani. Acesta este principalul motiv pentru care proiectul nu poate fi declarat eligibi nu a fost depus devizul pe obiect pentru utilitati, apa si energie electrica si 
nici nu a fost refacut si redepus devizul financiar pentru consultanta cu valoarea de 8.400, desi in devizul general si in bugetul indicativ aceasta valoare este de corecta, dar 
nu este justificata valoarea prin devizele susmentionate. In mod gresit a fost incadrata valoarea bunurilor ce vor fi achizitionate prin proiect la cap.4.3 in Devizul general si in 
Bugetul indicativ, desi in cererea de finantare la cap. A 6.1 a fot bifat ,,proiect fara constructii montaj”. Pentru servicii a fost depus extras din baza de date, dar cheltuiala nu 
a fost explicata in devizul pe obiect pentru consultanta. Memoriu justificativ - Cap.1.1 - denumirea/numele solicitantului si date de identificare ale acestuia - nu au fost 
depuse documente justificative din care sa reiasa ca solicitantul este inregistrat in spatial rural (atât sediul social, cât şi punctul de lucru Conform Certificatului constatator 
511914/27.09.2012, sediul social al SC ANDREI ADONIS SRL este in municipiul Giurgiu, strada Tabiei, nr.41, judetul Giurgiu, iar punctul de lucru este in sat Gaujani, 
comuna Gaujani.Acesta este principalul motiv pentru care proiectul nu poate fi declarat eligibil.Memoriu justificativ - Cap.6 - devizele investitiei - nu a fost depus devizul pe 
obiect pentru utilitati, apa si energie electrica si nici nu a fost refacut si redepus devizul financiar pentru consultanta cu valoarea de 8.400, desi in devizul general si in 
bugetul indicative aceasta valoare este de corecta, dar nu este justificata valoarea prin devizele susmentionate.In mod gresit a fost incadrata valoarea bunurilor ce vor fi 
achizitionate prin proiect la cap.4.3 in Devizul general si in Bugetul indicativ, desi in cererea de finantare la cap. A 6.1 a fot bifat ,,proiect fara constructii montaj”.Memoriu 
justificativ - Cap.8.3 - capacitate de productie ca urmare a realizarii investitiei - a fost tratat acest capitol sumar si in raspunsul la informatii suplimentare, fara a se raspunde 
conform solicitarii.Memoriu justificativ - Cap. 9.2 - prognoza cheltuielilor - nu au fost mentionate clar cheltuielile generate de activitatea propusa prin proiect conform 
solicitarii, acest capitol fiind tratat sumar, identic ca in cererea de finantare. Cheltuielile cu personalul nu au explicitate din total cheltuieli si nici cheltuielile cu 
amortizarea.Doc.20 - Oferte - Pentru servicii a fost depus extras din baza de date, dar cheltuiala nu a fost explicata in devizul pe obiect pentru consultanta.
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815 312 M 01 12 3 19 00026 2012 9 27

ACHIZITIE BUNURI, 
ECHIPAMENTE SI 

APARATURA PENTRU 
ORGANIZARE DE 

EVENIMENTE IN COMUNA 
SABARENI, JUDETUL 

GIURGIU

PASA CRISTINEL 
STEFAN GIURGIU

Comuna/Oras 
SABARENI Sat 

SABARENI
- - - - - - - - - - 284.918 0 199.443 0 85.475 122.741.340

Solicitantul este Persoana fizica neautorizata, iar in Angajamentul privind autorizarea se mentioneaza ca la selectarea Cererii de finantare se va autoriza in termen de 30 de 
zile lucratoare de la data primirii Notificarii de selectare pntru activitatea finantata prin proiect , respectiv codul CAEN 8230 - Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor 
si congreselor. EG2 - Au fost solicitate informatii suplimentare si in urma verificarii acestora s-au constatat urmatoarle:- A fost refacut eronat Bugetul indicativ deoarece TVA-
ul aferent cheltuielilor eligibile nu a fost inscris la linia de TVA, el fiind inscris la nivelul fiecarei linii bugetare.-La cap.2, subcapitolul 2.4- Descrierea activitatii prin proiect nu 
au fost corelate activitatile din proiect cu activitatile specifice codului CAEN 8230.unele activitati au fost eliminate, precum folosirea cortului ca depozit, atelier, adapost 
temporar si adapost de urgenta in caz de catastrofe, dar au ramas urmatoarele tipuri de activitati care nu fac obiectul CAEN 8230: revelion, festivaluri diverse: Zilele 
comunei, Ravasitul oilor, Fii satului, concursuri de karaoke, prezentari de moda, campanii electorale, festivalul berii care cuprinde si minicompetitii sportive, diverse 
concursuri pentru copii, evenimente tip team building. -Tabelul privind potentialii clienti nu respecta cerintele din modelul cadru al Memoriului justificativ, respectiv nu sunt 
nominalizati clienti si nu sunt precizate adresele acestora. -Referitor la Prognoza incasarilor si platilor-maniera de prezentare a activitatilor la modul global, fara a fi precizate 
distinct fiecare activitate , numarul acestora si tarife aferente, face imposibila estimarea corecta a veniturilor numai pentru acele activitati eligibile, aferente CAEN 8230.- 
Prognoza cheltuielilor - Nu s-a raspuns corespunzator la aceasta solicitare intrucat nu s-au fundamentat sumele inscrise drept cheltuieli cu materii prime si materiale, 
respectiv nu au fost prezentate tipurile de materiale, cantitatea consumata, pretul unitar, etc. In aceste conditii nu se poate accepta ca fiind corecte si relevante sumele 
inscrise in Prognoza cheltuielilor.-Au fost refacute Anexele 1-5 dar le consideram nerelevante deoarece nu face referire la incasari aferente numai activitatilor eligibile - 
CAEN 8230, iar cheltuielile nu sunt fundamentate pentru a estima ca sunt corect inscrise si aferente numai activitatilor eligibile.-A fost refacut graficul de implementare al 
investitiei cu prelungirea de la 6 luni la 12 luni, dar nu a fost completat conform solicitarilor, respectiv nu au fost trecute transele de plata si incasarea ajutorului 
nerambursabil.-Solicitantul a renuntat la autospeciala si la motostivuitor, dar a mentinut achizitia ringului de dans, achizitii nepermise conform CAEN 8230. EG2 - Au fost 
solicitate informatii suplimentare si in urma verificarii acestora s-au constatat urmatoarle:- A fost refacut eronat Bugetul indicativ deoarece TVA-ul aferent cheltuielilor eligib
nu a fost inscris la linia de TVA, el fiind inscris la nivelul fiecarei linii bugetare.-La cap.2, subcapitolul 2.4- Descrierea activitatii prin proiect nu au fost corelate activitatile din 
proiect cu activitatile specifice codului CAEN 8230.unele activitati au fost eliminate, precum folosirea cortului ca depozit, atelier, adapost temporar si adapost de urgenta in 
caz de catastrofe, dar au ramas urmatoarele tipuri de activitati care nu fac obiectul CAEN 8230: revelion, festivaluri diverse: Zilele comunei, Ravasitul oilor, Fii satului, 
concursuri de karaoke, prezentari de moda, campanii electorale, festivalul berii care cuprinde si minicompetitii sportive, diverse concursuri pentru copii, evenimente tip team 
building. -Tabelul privind potentialii clienti nu respecta cerintele din modelul cadru al Memoriului justificativ, respectiv nu sunt nominalizati clienti si nu sunt precizate 
adresele acestora. -Referitor la Prognoza incasarilor si platilor-maniera de prezentare a activitatilor la modul global, fara a fi precizate distinct fiecare activitate , numarul 
acestora si tarife aferente, face imposibila estimarea corecta a veniturilor numai pentru acele activitati eligibile, aferente CAEN 8230.- Prognoza cheltuielilor - Nu s-a raspuns 
corespunzator la aceasta solicitare intrucat nu s-au fundamentat sumele inscrise drept cheltuieli cu materii prime si materiale, respectiv nu au fost prezentate tipurile de 
materiale, cantitatea consumata, pretul unitar, etc. In aceste conditii nu se poate accepta ca fiind corecte si relevante sumele inscrise in Prognoza cheltuielilor.-Au fost 
refacute Anexele 1-5 dar le consideram nerelevante deoarece nu face referire la incasari aferente numai activitatilor eligibile - CAEN 8230, iar cheltuielile nu sunt 
fundamentate pentru a estima ca sunt corect inscrise si aferente numai activitatilor eligibile.-A fost refacut graficul de implementare al investitiei cu prelungirea de la 6 luni la 
12 luni, dar nu a fost completat conform solicitarilor, respectiv nu au fost trecute transele de plata si incasarea ajutorului nerambursabil.-Solicitantul a renuntat la 
autospeciala si la motostivuitor, dar a mentinut achizitia ringului de dans, achizitii nepermise conform CAEN 8230. - A fost refacut eronat Bugetul indicativ deoarece TVA-ul 
aferent cheltuielilor eligibile nu a fost inscris la linia de TVA, el fiind inscris la nivelul fiecarei linii bugetare.-Cursul BCE din data intocmirii Memoriului justificativ este eronat. 
Solicitantul a trecut cursul din data de 05.06.2012, respectiv 4,4660, iar memoriul justificativ a fost intocmit in data de 06.06.2012, respectiv 4,4631 - cursul corect. Nu e 
cazul Planul financiar nu este corect completat, deoarece foarte multe activitati desfasurate prin proiect nu sunt eligibile, nu au fost detaliate cu tarife pe fiecare activitate 
eligibila in parte si nu se poate evidentia corect in prognoza veniturilor numai acele activitati care raman eligibile.-Cursul BCE din data intocmirii Memoriului justificativ este 
eronat. Solicitantul a trecut cursul din data de 05.06.2012, respectiv 4,4660, iar memoriul justificativ a fost intocmit in data de 06.06.2012, respectiv 4,4631 - cursul corect. 
EG2 - Au fost solicitate informatii suplimentare si in urma verificarii acestora s-au constatat urmatoarle:- A fost refacut eronat Bugetul indicativ deoarece TVA-ul aferent 
cheltuielilor eligibile nu a fost inscris la linia de TVA, el fiind inscris la nivelul fiecarei linii bugetare.-La cap.2, subcapitolul 2.4- Descrierea activitatii prin proiect nu au fost 
corelate activitatile din proiect cu activitatile specifice codului CAEN 8230.unele activitati au fost eliminate, precum folosirea cortului ca depozit, atelier, adapost temporar si 
adapost de urgenta in caz de catastrofe dar au ramas urmatoarele tipuri de activitati care nu fac obiectul CAEN 8230: revelion festivaluri diverse: Zilele comunei Ravasi
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ACHIZITIA DE UTILAJE 
PENTRU SERVICII DE 

IERBICIDAT

NITU ADRIANA 
ELIZA GIURGIU

Comuna/Oras 
IZVOARELE Sat 

CHIRIACU
- - - - - - - - - - 68.991 3.500 48.294 0 20.697 122.789.634

Punctul 1.1 - Solicitanta este persoana fizica si a depus Angajament de inregistrare la ORC ca Persoana fizica autorizata. In raspunsul la informatiile suplimentare solicitate 
revine cu angajament de autorizare ca Intreprindere individuala. In urma verificarilor efectuate in RECOM a reiesit ca este deja Persoana fizica autorizata din 
05.11.2012;Punctul 1.3 si 1.4 - Au fost efectuate verificari si s-a constatat ca solicitanta nu se regaseste in baza de date si nu a mai beneficiat de sprijin financiar 
nerambursabil;Punctul 1.6 - Am bifat Da, conform codului inscris in capitolul B1.1 al cererii de finantare si angajamentului, dar, in urma verificarii in RECOM, a reiesit ca 
solicitanta este autorizata si ca SRL, cu firma Natura Rustic SRL, avand codul CAEN 0161. La punctul EG1 am bifat Da in baza Angajamentului solicitantei si a Declaratiei 
pe proprie raspundere.La punctul EG2 au fost constatate unele omisiuni, neconcordante sau erori, fapt pentru care au fost solicitate informatii suplimentare. Raspunsul a 
fost in masura sa clarifice nelamuririle. La punctul EG8 am bifat Da in baza Declaratiei pe proprie raspundere privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si 
ajutoarelor de minimis. Au fost constatate unele omisiuni, neconcordante sau erori, fapt pentru care au fost solicitate informatii suplimentare.Raspunsul a fost in masura sa 
elucideze neclaritatile.Din acest punct de vedere, Cererea de finantare este eligibila. La punctul 5.3 am bifat Da tinand cont de Declaratia pe proprie raspundere privind 
respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis, aferenta Cererii de finantare proprii.Avand in vedere faptul ca si sotul solicitantei a depus 
Cerere de finantare in aceeasi sesiune, pentru aceeasi masura si acelasi domeniu de activitate, situatia va fi reevaluata, iar concluziile vor fi exprimate la capitolul Decizia 
referitoare la eligibilitate. Exista suspiciuni de creare a conditiilor artificiale, din urmatoarele motive: - Proiectul urmeaza a fi implementat in partea anterioara a unei sole cu 
suprafata de 43.500 metri patrati, apatrinand sotilor Nitu Valentin Gabriel si Nitu Adriana Eliza, alaturi de alte doua proiecte depuse in aceeasi sesiune, pe aceeasi masura 
(Nitu Adriana Eliza – F312M011231900022; Nitu Valentin Gbriel – F312M011231900025 si Neacsu Valentin – F312M 011231900031); - Ambii soti si un var al lor au depu
in sesiunea 01/12 Cereri de finantare pe masura 312, cu acelasi cod CAEN - 0161, si cu activitati complementare;- Solicitanta a depus Cererea de finantare in calitate de 
persoana fizica, cu angajament de autorizare ca PFA, iar in raspinsul la solicitarea de informatii suplimentare si-a schimbat intentia de autorizare ca Intreprindere 
individuala. In urma verificarii in RECOM a reiesit faptul ca Nitu Adriana Eliza este autorizata ca PFA din 05.11. 2012 si este asociat unic si administrator la SC Natura 
Rustic SRL din 09.05.2011 (societate cu activitate principala ”Activitati auxiliare pentru productia vagetala”, cod CAEN 0161, identic cu cel inscris in Cerera de finantare 
aferenta prezentei evaluari).- Sursa financiara aferenta cofinantarii investitiei este asigurata de sotul solicitantei, Nitu Valentin Gabriel, responsabil legal al unui proiect depus 
in aceeasi sesiune. Criteriile de selectie au fost indeplinite numai partial. Inca de la faza verificarii documentare in birou si verificarii pe teren au existat suspiciuni de creare a 
conditiilor artificiale pentru a beneficia de plati si avantaje care contravin obiectivelor masurii. Acestea constau in asigurarea surasei de cofinantare a investitiei de catre sotul 
solicitantei (la randul sau reprezentant legal al unui proiect depus in aceeasi sesiune, pe aceeasi masura si cu acelasi tip de investitie), precum si amplasamentul comun cu 
alte doua proiecte, apartinand sotului si unui var primar al acestuia. A fost extinsa verificarea in Oficiul Registrului Comertului si s-a constatat lipsa de sinceritate a 
solicitantei in privinta statutului juridic al reprezentantului legal, in sensul ca proiectul este depus in numele unei persoane fizice, dar aceasta era autorizata inca din anul 
2011 ca aociat unic si administrator al unui SRL cu acelasi domeniu de activitate, cod CAEN 0161.

817 312 C 01 12 3 19 00024 2012 9 27

         „CONSTRUIRE FABRICA 
DE PELETI IN COMUNA 
IZVOARELE, JUDETUL 

GIURGIU”

SC SIMON & 
SONS 

CONSTRUCT 
SRL

GIURGIU
Comuna/Oras 

IZVOARELE Sat 
IZVOARELE

- - - - - - - - - - 234.388 16.120 199.229 0 35.159 122.988.863

S-au solicitat informatii suplimentare in data de 13.09.2013, dar solicitantul nu a raspuns la acestea in termenul de 5 zile conform procedurii de lucru (formularul E3.4). In 
aceste conditii proiectul a fost declarat neeligibil.S-a bifat cu NU la EG2 deoarece solicitantul nu a prezentat Anexele B refacute conform solicitarii. S-au solicitat informatii 
suplimentare in data de 13.09.2013, dar solicitantul nu a raspuns la acestea in termenul de 5 zile conform procedurii de lucru (formularul E3.4). In aceste conditii proiectul a 
fost declarat neeligibil.S-a bifat cu NU la EG2 deoarece solicitantul nu a prezentat Anexele B refacute conform solicitarii. S-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a prezentat 
Anexele B refacute si proiectul a fost declarat neeligibil. S-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a prezentat Anexele B refacute si proiectul a fost declarat neeligibil. 
Conform pct.1 din fisa E3.4 au fost solicitate informatii suplimentare privind refacerea bugetului indicativ. Nu s-a raspuns in termenul de 5 zile conform procedurii de lucru si 
proiectul a fost declarat neeligibil. In aceste conditii bugetul indicativ nu a mai fost completat. Conform pct.1 din fisa E3.4 au fost solicitate informatii suplimentare privind 
refacerea bugetului indicativ. Nu s-a raspuns in termenul de 5 zile conform procedurii de lucru si proiectul a fost declarat neeligibil. In aceste conditii bugetul indicativ nu a 
mai fost completat. S-a bifat cu NU proiectul fiind neeligibil. -a bifat cu NU proiectul fiind neeligibil. Deoarece solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare in 
termenul de 5 zile conform procedurii de lucru, proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a completat planul financiar. Deoarece solicitantul nu a raspuns la informatiile 
suplimentare in termenul de 5 zile conform procedurii de lucru, proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a completat planul financiar. S-au solicitat informatii suplimentare in 
data de 13.09.2013, dar solicitantul nu a raspuns la acestea in termenul de 5 zile conform procedurii de lucru (formularul E3.4). In aceste conditii proiectul a fost declarat 
neeligibil. S-au solicitat informatii suplimentare in data de 13.09.2013, dar solicitantul nu a raspuns la acestea in termenul de 5 zile conform procedurii de lucru (formularul 
E3.4). In aceste conditii proiectul a fost declarat neeligibil.
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UNITATE DE PRODUCTIE 
PRODUSE DIN CARTON 

PENTRU ARTIZANAT, 
EVENIMENTE SI AMBALAJE

SC CARTO ART 
SRL GIURGIU

Comuna/Oras 
COMANA Sat 
FALASTOACA

- - - - - - - - - - 235.270 0 199.979 0 35.291 123.188.842

In urma verificarii in RECOM si a precizarilor din declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, s-a constatat ca SC CARTO ART 
SRL si SC TYPOGRAPHIC ART SRL sunt firme legate. Verificarea s-a efectuat in conformitate cu prevederile Manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea 
cererilor de finantare pentru proiectele de investitii si anume: " Verificarea precizarilor din Declaratie (societate autonoma, partenera sau legata) se va face prin verificarile 
solicitantului si actionarilor/asociatilor acestuia prin serviciul online RECOM al Oficiului 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." Din analiza certificatelor constatatoare extrase din Baza de date ONRC pentru cele doua societati mentionate anterior, rezulta urmatoarele : 1. 
BADEA DANIELA este asociat unic cu 100% - cota de participare la beneficii si pierderi in SC CARTO ART SRL cu cod CAEN principal pentru care solicita finantare -172
Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton, cu sediul social in sat Falastoaca, com. Comana, str. Principala, nr.26, lotul nr.1,jud. Giurgiu asa 
cum reiese din certificatul constatator. 2. BADEA DANIELA este asociat cu 80% - cota de participare la beneficii si pierderi in SC TYPOGRAPHIC ART SRL cu cod CAEN 
principal -1721- Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton, care isi desfasoara activitatea autorizata conf.art.15 din L359/2004 la sediul 
social din Bucuresti sectorul 3, B-dul Unirii, nr.37, bloc A4, scara 2, etaj 4, ap. 43, conform declaratiei tip model 3 nr. 477844/30.08.2010. Conform legii 346/2004 se 
considera ca cele doua intreprinderi sunt legate, actionand pe aceeasi piata sau pe piete adiacente, conform art.4: (1) Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care 
există oricare dintre următoarele raporturi: a) o întreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor celeilalte întreprinderi; b) o întreprindere 
are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi; c) o întreprindere are 
dreptul de a exercita o influentă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia; 
(4) Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actionează de 
comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îsi desfăsoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piată relevantă ori pe piete adiacente. 
(5) O piată adiacentă, în sensul prezentei legi, este acea piată a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piata în cauză. In consecinta proiectul 
este neeligibil declaratia privind incadrarea in categoria de intreprindere AUTONOMA atasata cererii de finantare depusa de SC CARTO ART SRL, fiind nereala. Nu s-au 
mai cerut informatii suplimentare. Mentionez de asemenea ca Declaratia nu a fost completata la cap.I, pct.III cu numarul mediu anual de salariati, cifra de afaceri neta si 
active totale. Nu se intocmeste bugetul indicativ, planul financiar si matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare. S-a bifat cu NU la pct. 1.1. –Care este statutul 
solicitantului si pct.1.2 deoarece solicitantul nu a respectat pct.3 si 8 din Declaratia F si nu a declarat corect statutul intreprinderii, in conditiile in care avea obligatia 
completarii acestei declaratii cu respectarea prevederilor legii 346/2004 cu modificarile si completarile ulterioare. Au fost atasate certificatele constatatoare extrase din Baza 
de date ONRC. In urma verificarii in RECOM si a precizarilor din declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, s-a constatat ca SC 
CARTO ART SRL si SC TYPOGRAPHIC ART SRL sunt firme legate. Verificarea s-a efectuat in conformitate cu prevederile Manualului de procedura pentru evaluarea si 
selectarea cererilor de finantare pentru proiectele de investitii si anume: " Verificarea precizarilor din Declaratie (societate autonoma, partenera sau legata) se va face prin 
verificarile solicitantului si actionarilor/asociatilor acestuia prin serviciul online RECOM al Oficiului 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." Din analiza certificatelor constatatoare extrase din Baza de date ONRC pentru cele doua societati mentionate anterior, rezulta 
urmatoarele : 1. BADEA DANIELA este asociat unic cu 100% - cota de participare la beneficii si pierderi in SC CARTO ART SRL cu cod CAEN principal pentru care 
solicita finantare -1721- Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton, cu sediul social in sat Falastoaca, com. Comana, str. Principala, nr.26, 
lotul nr.1,jud. Giurgiu asa cum reiese din certificatul constatator. 2. BADEA DANIELA este asociat cu 80% - cota de participare la beneficii si pierderi in SC 
TYPOGRAPHIC ART SRL cu cod CAEN principal -1721- Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton, care isi desfasoara activitatea 
autorizata conf.art.15 din L359/2004 la sediul social din Bucuresti sectorul 3, B-dul Unirii, nr.37, bloc A4, scara 2, etaj 4, ap. 43, conform declaratiei tip model 3 nr. 
477844/30.08.2010. Conform legii 346/2004 se considera ca cele doua intreprinderi sunt legate, actionand pe aceeasi piata sau pe piete adiacente, conform art.4: (1) 
Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele raporturi: a) o întreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale 
asociatilor celeilalte întreprinderi; b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie, de conducere ori de 
supraveghere a celeilalte întreprinderi; c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influentă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu 
această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia; (4) Întreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus prin intermediul unei persoa

819 312 M 01 12 3 19 00051 2012 9 28

„ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
PERFORMANTE PENTRU 
PRESTARE SERVICII DE 

CURATENIE IN LOCALITATEA 
GRADINARI, JUDETUL 

GIURGIU” 

SC DSV 
FACILITIES 

SERVICES SRL
GIURGIU

Comuna/Oras 
GRADINARI Sat 

TANTAVA
- - - - - - - - - - 69.982 0 48.987 0 20.995 123.237.829

Solicitantul a bifat in Declaratia pentru incadrarea in categoria de microintreprindere ca firma este autonoma.Din verificarea efectuata in aplicatia RECOM a reiesit faptul ca 
reprezentantul legal mai este asociat in alte doua firme, cu cota de participare de 50 % si 70 %. Acest fapt impiedica verificarea nunmarului de salariati si ai cifrei de afaceri, 
fapt pentru care Cererea de finantare este declarata neeligibila, conform precizarilor Metodologiei de verificare a criteriilor de eligibilitate, versiunea 07, din februarie 2013.
fost constatate o serie de omisiuni, neconcordante sau erori, fapt pentru care au fost solicitate informatii suplimentare. Raspunsurile au fost in masura sa elucideze 
neclaritatile. - La punctul 3.1 am bifat Da, cu diferente, deoarece Bugetul indicativ a fost modificat si corelat cu celelalte documente in urma solicitarii de informatii 
suplimentare. - Valoarea TVA a fost inscrisa pe coloana cheltuieli eligibile deoarece, conform Declaratiei F, solicitantul nu este platitor TVA. Bunurile nu se regasesc in Baza 
de date cu numele explicit, dar pot fi incadrate la Instalatii de spalat: 1.686,8 - 40.747,0 euro. Cheltuielile cu consultanta pot ajunge pana la 100,0 euro/ora. Au fost extrase 
si depuse tabele din Baza de date (instalatii de spalare si consultanta). La punctul 5.1 am bifat Da deoarece, in urma solicitarii informatiilor suplimentare, Planul financiar a 
fost modificat si corelat cu Bugetul indicativ si celelalte documente. Cheltuielile eligibile au fost diminuate cu diferenta rezultata dupa recalcularea cheltuielilor de 
consultanta, fapt care a influentat si Planul financiar. Cererea de finantare nu indeplineste conditia privind statutul solicitantului, deoarece acesta nu a declarat sincer faptul 
ca este asociat in 3 firme cu cote de participare de 100 %, 70 % si 50%. Din acest motiv nu se poate cunoaste cu exactitate numarul de personal si cifra de afaceri, 
indicatori indispensabili pentru stabilirea categoriei de microintreprindere.

820 312 M 01 12 3 19 00050 2012 9 28

INFIINTARE UNITATE DE 
FABRICARE A AMBALAJELOR 

DIN MASE PLASTICE , IN 
SATUL CLEJANI,COMUNA 

CLEJANI , JUDETUL GIURGIU

S.C. VOG PLAST 
S.R.L. GIURGIU

Comuna/Oras 
CLEJANI Sat 

CLEJANI
- - - - - - - - - - 207.155 0 176.082 0 31.073 123.413.911

S-a bifat cu Nu la punctul 1.1. deoarece in urma verificarii documentului 11.3 -Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor , Anexa 41. din cererea de 
finantare s-a constatat ca solicitantul SC VOG PLAST SRL prin reprezentantul legal Dolipschi Georgeta - Irina asociat unic, la pct II - Tipul intreprinderii a bifat 
”Intreprindere autonoma”in conditiile in care la verificarea in baza de date RECOM s-a constatat ca Dolipschi Georgeta - Irina este asociat cu cota de participare la beneficii 
si pierderi de 90%/90% la SC LEGOFERMA SRL si asociat cu cota de participare la beneficii si pierderi de 50%/50% la SC VOG FRESH SRL. In aceasta situatie 
solicitantul SC VOG PLAST SRL nu a declarat corect statutul intreprinderii. SC VOG PLAST SRL nu este intreprindere autonoma ci intreprindere legata cu SC 
LEGOFERMA SRL si intreprindere partenera cu SC VOG FRESH SRL. De asemenea analizand baza de date din RECOM pentru aceste 3 intreprinderi rezulta ca isi 
desfasoara activitatea pe aceiasi piata relevanta ori pe piete adiacente, iar investitiile realizate sunt complementare privind activitatile desfasurate la aceste firme. SC VOG 
PLAST SRL doreste sa infiinteze o unitate de productie a ambalajelor din mase plastice , respectiv fabricarea laditelor din plastic pentru legume. Principalii clienti ai firmei 
sunt agenti economici producatori de legume si fructe si agentii economici specializati in comertul en-gros cu legume si fructe, precum si in comertul cu amanuntul al 
acestora. Mentionam ca cele doua firma SC LEGOFERMA SRL si SC VOG FRESH SRL au codul CAEN principal 0113- Cultivarea legumelor si pepenilor, a 
radacinoaselor si a tuberculilor, ceea ce demonstreaza ca o parte din fabricarea laditelor merg catre aceste societati. EG2- Au fost solicitate informatii suplimentare cu priv
la corelarea valorilor din tabelul Potentialilor furnizori si tabelul Potentialilor clienti ai solicitantului cu Anexele B1 si B2- Prognoza veniturilor si Prognoza cheltuielilor 
Solicitantului i s-a cerut la informatii suplimentare sa redepuna ofertele pentru utilaje semnate si stampilate cu numere de inregistrare de la ofertanti si numere de 
inregistrare la solicitant.Pentru utilaje s-a depus cate 3 oferte, iar la servicii o singura oferta. Intensitatea ajutorului public va fi de pana la 85% din totalul cheltuielilor eligibile, 
rubrica nu arechenar de bifat si se va bifa manual. S-a bifat gradul de interventie publica la 200.000 euro/proiect, cu mentiunea ca intensitatea ajutorului public 
nerambursabil nu este de pana la 70%, ci de pana la 80% Titlul proictului nu mai este identificat si la alte proiecte, sediul social, consultantul si reprezentantul legal nu se 
regasesc la mai multe proiecte. S-a bifat cu Nu la punctul 1.1. deoarece in urma verificarii documentului 11.3 -Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor 
, Anexa 41. din cererea de finantare s-a constatat ca solicitantul SC VOG PLAST SRL prin reprezentantul legal Dolipschi Georgeta - Irina asociat unic, la pct II - Tipul 
intreprinderii a bifat ”Intreprindere autonoma”in conditiile in care la verificarea in baza de date RECOM s-a constatat ca Dolipschi Georgeta - Irina este asociat cu cota de 
participare la beneficii si pierderi de 90%/90% la SC LEGOFERMA SRL si asociat cu cota de participare la beneficii si pierderi de 50%/50% la SC VOG FRESH SRL. In 
aceasta situatie solicitantul SC VOG PLAST SRL nu a declarat corect statutul intreprinderii. SC VOG PLAST SRL nu este intreprindere autonoma ci intreprindere legata cu 
SC LEGOFERMA SRL si intreprindere partenera cu SC VOG FRESH SRL. De asemenea analizand baza de date din RECOM pentru aceste 3 intreprinderi rezulta ca isi 
desfasoara activitatea pe aceiasi piata relevanta ori pe piete adiacente, iar investitiile realizate sunt complementare privind activitatile desfasurate la aceste firme. SC VOG 
PLAST SRL doreste sa infiinteze o unitate de productie a ambalajelor din mase plastice , respectiv fabricarea laditelor din plastic pentru legume. Principalii clienti ai firmei 
sunt agenti economici producatori de legume si fructe si agentii economici specializati in comertul en-gros cu legume si fructe, precum si in comertul cu amanuntul al 
acestora. Mentionam ca cele doua firma SC LEGOFERMA SRL si SC VOG FRESH SRL au codul CAEN principal 0113- Cultivarea legumelor si pepenilor, a 
radacinoaselor si a tuberculilor, ceea ce demonstreaza ca o parte din fabricarea laditelor merg catre aceste societati.
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821 312 M 01 12 3 19 00061 2012 9 28

«  ACHIZITIE DE 
ECHIPAMENTE PENTRU 

LUCRARI PREGATITOARE 
PENTRU PRETIPARIRE » 

S.C. JORA 
STUDIO S.R.L. GIURGIU

Comuna/Oras 
ADUNATII-

COPACENI Sat 
ADUNATII-
COPACENI

- - - - - - - - - - 234.000 0 198.900 0 35.100 123.612.811

Pentru analizarea punctelor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 si 1.5 au fost efectuate verificari pentru solicitantul SC JORA STUDIO SRL cat si pentru actionarul unic al acesteia - domnul 
Hillerin Iuliu si au fost atasate: - print screen-urile din Bazele de date SAPARD / FEADR care demonstreaza ca atat solicitantul cat si actionarul unic nu a mai beneficiat de 
alte finantari nerambursabile, fiind in concordanta cu modul in care a bifat pct. C din Cererea de Finantare si cu Declaratia F din CF.- print screen-urile din RECOM care 
demonstraza ca SC JORA STUDIO SRL nu detine parti sociale in cadrul altor societati, dar actionarul unic domnul Hillerin Iuliu a fost gasit ca detine 50% parti sociale in 
cadrul SC BLACK MARIA P.R. &amp; PRODUCTION SRL si 50% parti sociale in cadrul SC PIRIPIRI FILM SRL.Prin intermediul actionarului unic domnul Hillerin Iuliu s-a 
constatat ca SC JORA STUDIO SRL este intreprinedere partenera cu SC BLACK MARIA P.R. &amp; PRODUCTION SRL deoarece actionarul unic Hillerin Iuliu detine 
peste 25% din partile sociale la SC BLACK MARIA P.R. &amp; PRODUCTION SRL iar activitatea pe care o desfasoara SC JORA STUDIO SRL , respectiv CAEN 1813 
„Servicii pregatitoare pentru pretiparire” se desfasoara pe o piata adiacenta cu activitatea desfasurata de SC BLACK MARIA P.R. &amp; PRODUCTION SRL , care are ca 
activitate principala CAEN 7311 „Activitati ale agentiilor de publicitate” si in secundariat CAEN 7312 „Servicii de reprezentare prin media”.Fata de cele mentionate mai sus 
rezulta ca SC JORA STUDIO SRL a completat eronat statutul de intreprindere autonoma in Anexa 4.1 – „Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria 
intreprinderilor mici si mijloci”, corect este statutul de intreprindere partenera cu SC BLACK MARIA P.R.&amp; PRODUCTION SRL.In conditiile in care solicitantul nu a 
declarat corect statutul intreprinderii proiectul este neeligibil.2).Nu se poate accepta calitatea de reprezentant legal in cadrul proiectului a domnului Sabo Laurentiu Viorel din 
urmatoarele considerente:-nu are calitatea de actionar sau administrator in cadrul SC JORA STUDIO SRL;-nu are statutul de salariat in cadrul societatii care sa fie 
mandatat sa reprezinte societatea;-nu este desemnt prin Procura notariala sa reprezinte societate inca de la depunerea Cererii de Finantare, pentru a-si asuma raspunderea 
in toate etapele de evaluare a proiectului. Doarece in cadrul Cererii de Finantare era inscris ca reprezentant legal domnul Laurentiu Viorel Sabo si a fost prezentata 
Adeverinta eliberata in data de 28.09.2012 de catre asociatul unic, care preciza ca domnul Laurentiu Viorel Sabo are calitatea de director in cadrul SC JORA STUDIO SRL, 
s-a solicitat prin Informatiile suplimentare nr. 2974/24.04.2013 sa se prezinte extras din REVISAL care sa ateste acest fapt.Prin Raspunsul la Informatiile 
nr.2989/08.05.2013 solicitantul nu a prezentat extras din REVISAL din care sa rezulte ca domnul Sabo Laurentiu Viorel figureaza in Registrul de evidente al salariatilor cu 
functia de director, s-a prezentat insa Decizia nr.4/26.04.2013 a asociatului unic prin care mandateaza pe domnul Laurentiu Viorel Sabo ca reprezentant legal al proiectului 
si Adeverinta emisa de domnul Iuliu Hilerin, in data de 07.05.2012 ( data la care SC JORA STUDIO SRL nu era infiintata) prin care asociatul unic se angajeaza ca va 
efectua in termen de 30 de zile de la primirea notificarii de selectie, toate formalitatile legale pentru angajarea in functia de director a domnului Sabo Laurentiu Viorel.Avand 
in vedere faptul ca domnul Sabo Laurentiu Viorel nu are calitatea legala de reprezentare pentru SC JORA STUDIO SRL, la evaluarea proiectului nu poate fi luat in 
considerare nici un document semnat de acesta, fapt pentru care proiectul este neeligibil. Urmare a Raspunsului la Informatiile suplimentare inregistrate la OJPDRP Giurg
cu nr. 2989/08.05.2013 nu au fost clarificate toate aspectele solicitate, astfel se considera ca solicitantul nu intruneste toate conditiile de eligibilitate, dupa cum 
urmeaza:1.Critetii generale de eligibilitate EG1: - activitatea microintreprinderii nu se va desfasura in spatiul rural. La vizita pe teren s-a constatat ca spatiul nu este 
amnenajat si compartimentat corespunzator desfasurarii activitatii celor 8 salariati si instalarii echipamentelor.Conform Raspunsului la Informatii Suplimentare domnul Sabo 
Laurentiu Viorel a prezentat o schita conform careia justifica asigurarea spatiului numai pentru depozitarea echipamentelor nu si pentru desfasurarea activitatii celor 8 
salariati la amplasamentul proiectului.Solicitantul motiveaza ca activitatea de pretiparire prevazuta in proiect se va desfasura la sediul clientului, tot suportul logistic necesar 
deplasarii si functionarii echipamentelor va fi asigurat de catre client, conform Precontractelor de prestari servicii nr.1/27.09.2012 si nr.2/02.05.2013.Desi s-a solicitat 
identificarea mai multor clienti pentru activitatea desfasurata prin proiect, solicitantul s-a rezumat la identificarea stricta a numai doua societati care au atat calitatea de 
furnizori cat si de clienti, respectiv SC SAATCHI &amp; SAATCHI SRL si SC PANTONE STUDIO SRL, care au acelasi sediu respectiv mun. Bucuresti, Calea Serban 
Voda 133, Central Business Park, corp D+E, parter, sector 4 si cu care SC JORA STUDIO SRL exista in legatura avand in vedere ca toate 3 societatile au acelasi 
administrator, respectiv pe domnul Radu Francis Florescu.Fata de cele prezentate se considera ca activitatea propusa prin proiect nu se adreseaza cu preponderenta 
populatiei rurale, nu se va desfasura in spatiul rural la locul amplasamentului proiectului in sat Adunatii Copaceni, comuna Adunatii Copaceni, str. Orhideei, nr.11, judetul 
Giurgiu, activitatea se va desfasura in mun. Bucuresti, Calea Serban Voda 133, Central Business Park, corp D+E, parter, sector, locatie care constituie sediul comun al 
celor 2 clienti, rezultand ca SC JORA STUDIO SRL impreuna cu SC SAATCHI &amp; SAATCHI SRL, si SC PANTONE STUDIO SRL care au atat calitatea de furnizori 
cat si de clienti, prin intermediul administratorului comun al celor 3 societati – domnul Radu Francis Florescu, functioneaza de fapt ca o singura entitate, creandu-se conditii 
artificiale pentru a beneficia de finantare nerambursabila. 2. Critetii generale de eligibilitate EG3, EG4 si EG8.- se considera ca nu sunt respectate aceste criterii de 
eligibilitate deoarece nu pot fi considerate documente conforme in evaluarea proiectului Declaratiile pe proprie raspundere cat si toate celelalte documente semnate

822 312 C 01 12 3 19 00063 2012 9 28 "CONSTRUIRE FABRICA 
PRODUCTIE PELETI"

SC 
PELETENERGY 

SRL
GIURGIU

Comuna/Oras 
VARASTI Sat 

VARASTI
- - - - - - - - - - 234.342 42.800 199.191 0 35.151 123.812.002

Punctul 1.1 - NUConform metodologiei de verificare in cadrul acestui punct se verifica doc. 11.1. In cadrul acestui document se verifica dacă solicitantul nu este în curs de 
lichidare, fuziune, dizolvare, divizare conform Legii nr. 31/1990, reorganizare judiciară sau faliment conform Legii nr.85/2006. Se verifica categoria de beneficiar. La data 
depunerii cererii de finantare, conform doc. 11.1 anexat cererii de finantare, solicitantul nu se afla in curs de lichidare, fuziune, dizolvare, divizare conform Legii nr. 31/1990, 
reorganizare judiciară sau faliment conform Legii nr.85/2006. De asemenea, s-au completat verificarile de la acest punct aplicand prevederile instructiunilor de lucru nr. 220 
si 221 si s-a procedat la verificarea solicitantului in baza de date RECOM. In urma acestei verificari s-a constatat ca, incepand cu anul 2013, solicitantul are statutul de 
societate in lichidare, devenind in acest fel neeligibil pentru finantare. Întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate, nu au fost solicitate informaţii suplimentare. Ca 
urmare, la nivelul de asigurare precizat în metodologia specifică de verificare a criteriilor de eligibilitate acest criteriu nu se poate considera îndeplinit.Punctul 1.2 - 
NUDeclaraţia F pe propria raspundere a solicitantului este asumata prin semnatura de solicitantul si reprezentantul legal al proiectului, dl. Rasuceanu Catalin insa, intrucat 
pe parcursul verificarii dosarului cererii de finantare s-au identificat elemente care nu respecta conditiile de eligibilitate, putem considera ca nu se indeplinesc punctele 2 si 3 
din cadrul Declaratiei pe propria raspundere F.Punctul 1.5Verificarea punctului 1.5 s-a efectuat in conformitate cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 
2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul 
beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură.Punctul 1.6 - NUIn urma verificarii in RECOM a solicitantului s-a constatat ca, incepand cu anul 2013, acesta are 
statutul de societate in lichidare, devenind in acest fel neeligibil pentru finantare. Prin urmare, intrucat solicitantul se afla in lichidare, nu se poate verifica corectitudinea 
codului CAEN mentionat in cadrul certificatului constatator. Punctul 1.1 - NUConform metodologiei de verificare in cadrul acestui punct se verifica doc. 11.1. In cadrul 
acestui document se verifica dacă solicitantul nu este în curs de lichidare, fuziune, dizolvare, divizare conform Legii nr. 31/1990, reorganizare judiciară sau faliment conform 
Legii nr.85/2006. Se verifica categoria de beneficiar. La data depunerii cererii de finantare, conform doc. 11.1 anexat cererii de finantare, solicitantul nu se afla in curs de 
lichidare, fuziune, dizolvare, divizare conform Legii nr. 31/1990, reorganizare judiciară sau faliment conform Legii nr.85/2006. De asemenea, s-au completat verificarile de la 
acest punct aplicand prevederile instructiunilor de lucru nr. 220 si 221 si s-a procedat la verificarea solicitantului in baza de date RECOM. In urma acestei verificari s-a 
constatat ca, incepand cu anul 2013, solicitantul are statutul de societate in lichidare, devenind in acest fel neeligibil pentru finantare. Întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile 
de eligibilitate, nu au fost solicitate informaţii suplimentare. Ca urmare, la nivelul de asigurare precizat în metodologia specifică de verificare a criteriilor de eligibilitate acest 
criteriu nu se poate considera îndeplinit.Punctul 1.2 - NUDeclaraţia F pe propria raspundere a solicitantului este asumata prin semnatura de solicitantul si reprezentantul 
legal al proiectului, dl. Rasuceanu Catalin insa, intrucat pe parcursul verificarii dosarului cererii de finantare s-au identificat elemente care nu respecta conditiile de 
eligibilitate, putem considera ca nu se indeplinesc punctele 2 si 3 din cadrul Declaratiei pe propria raspundere F.Punctul 1.5Verificarea punctului 1.5 s-a efectuat in 
conformitate cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea 
posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură.Punctul 1.6 - NUIn urma verificarii in 
RECOM a solicitantului s-a constatat ca, incepand cu anul 2013, acesta are statutul de societate in lichidare, devenind in acest fel neeligibil pentru finantare. Prin urmare, 
intrucat solicitantul se afla in lichidare, nu se poate verifica corectitudinea codului CAEN mentionat in cadrul certificatului constatator. EG1 – NUSolicitantul nu indeplineste 
criteriul de eligibilitate EG1 intrucat cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila, datorita 
urmatoarelor motive:- Reprezentantul legal al proiectului, dl. Rasuceanu Catalin nu s-a prezentat la data efectuarii vizitei in teren. In locul acestuia s-au prezentat alte 
persoane care s-au prezentat in calitate de reprezentanti ai titularului de proiect, insa fara a avea documente pentru a proba acest lucru.- Nu a fost identificat terenul pe care 
solicitantul doreste sa realizeze investitia, intrucat, la data vizitei in teren reprezentantii OJPDRP au fost indrumati catre o alta locatie decat cea identificata in contractul de 
vanzare-cumparare atasat cererii de finantare.- Intrucat reprezentantul legal al proiectului nu s-a prezentat la data vizitei in teren si neavand un document de imputernicire 
catre alta persoana, Fisa de verificare pe teren E3.8 nu a fost semnata.Pe langa cele mentionate mai sus, in urma verificarii cererii de finantare s-au constatat urmatoarele:- 
Nu sunt corelate informatiile prezentate in cadrul Certificatului de Urbanism nr. 46/28.09.2012 cu cele mentionate in actul de proprietate asupra terenului. Astfel, in 
Certificatul de Urbanism, la regimul economic se face referire la un contract de dezmembrare nr. 1709/26.09.2012, in cadrul cererii de finantare fiind atasat contractul de 
vanzare-cumparare nr. 1712/26.09.2012- In urma verificarii in RECOM a solicitantului s-a constatat ca, incepand cu anul 2013, acesta are statutul de societate in lichidare, 
devenind in acest fel neeligibil pentru finantare. EG2 Studiul de fezabilitate nu respecta modelul cadru pentru solicitantii privati:- Nu este calculat corect valoarea TVA in 
Bugetul indicativ;- Nu sunt prezentate devize intocmite conform HG 28/2008 aferente capitolului 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica si capitolului 5 – 
Organizare de santier; - Nu este descrisa in cadrul punctului 7 din SF forta de munca necesara realizarii investitiei;- Nu este prezentata foaie de capat cu personalul care
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823 312 C 01 12 3 19 00064 2012 9 28
CONSTRUIRE HALA PENTRU 
RECICLAREA MATERIALELOR 

PLASTICE

SC ARKO PLAST 
RECYCLE SRL GIURGIU

Comuna/Oras 
VARASTI Sat 

DOBRENI
- - - - - - - - - - 234.342 42.800 199.191 0 35.151 124.011.193

Punctul 1.2 Declaraţia F pe propria raspundere a solicitantului este asumata prin semnatura de solicitantul si reprezentantul legal al proiectului, dl. Putaru Marcela-Teodora 
insa, intrucat pe parcursul verificarii dosarului cererii de finantare s-au identificat elemente care nu respecta conditiile de eligibilitate, putem considera ca nu se indeplinesc 
punctele 2 si 3 din cadrul Declaratiei pe propria raspundere F.Verificarea punctului 1.5 s-a efectuat in conformitate cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 
2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul 
beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. Punctul 1.2 Declaraţia F pe propria raspundere a solicitantului este asumata prin semnatura de solicitantul si 
reprezentantul legal al proiectului, dl. Putaru Marcela-Teodora insa, intrucat pe parcursul verificarii dosarului cererii de finantare s-au identificat elemente care nu respecta 
conditiile de eligibilitate, putem considera ca nu se indeplinesc punctele 2 si 3 din cadrul Declaratiei pe propria raspundere F.Verificarea punctului 1.5 s-a efectuat in 
conformitate cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea 
posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. EG2 Studiul de fezabilitate nu 
respecta modelul cadru pentru solicitantii privati:- Nu este calculat corect valoarea TVA in Bugetul indicativ;- Nu sunt prezentate devize intocmite conform HG 28/2008 
aferente capitolului 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica si capitolului 5 – Organizare de santier; - Nu este descrisa in cadrul punctului 7 din SF, forta de munca 
necesara realizarii investitiei;- Nu este prezentata foaie de capat cu personalul care a lucrat la elaborarea studiului de fezabilitate in vederea verificarii corectitudinii datelor 
cuprinse in cadrul devizului aferent capitolului 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;- Prin proiect se prevede achizitionarea unor echipamente si utilaje a caror 
valoare depaseste suma de 15000 euro insa, pentru justificarea preturilor aferente acestora, solicitantul nu prezinta 3 oferte;- Nu este prezentata declaratia proiectantului 
privind sursa de preturi folosita pentru justificarea costurilor aferente lucrarilor prevazute prin proiect; Solicitantul nu demonstreaza viabilitatea proiectului propus spre 
finantare:- Nu sunt detaliate ipotezele care au stat la baza intocmirii prognozelor financiare;- In cadrul Anexei B5 disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei este 
negativ.Urmare a celor mentionate mai sus nu putem considera ca este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2. Întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate, nu au fost 
solicitate informaţii suplimentare. EG2 Studiul de fezabilitate nu respecta modelul cadru pentru solicitantii privati:- Nu este calculat corect valoarea TVA in Bugetul indicativ
Nu sunt prezentate devize intocmite conform HG 28/2008 aferente capitolului 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica si capitolului 5 – Organizare de santier; - Nu 
este descrisa in cadrul punctului 7 din SF, forta de munca necesara realizarii investitiei;- Nu este prezentata foaie de capat cu personalul care a lucrat la elaborarea studiului 
de fezabilitate in vederea verificarii corectitudinii datelor cuprinse in cadrul devizului aferent capitolului 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;- Prin proiect se 
prevede achizitionarea unor echipamente si utilaje a caror valoare depaseste suma de 15000 euro insa, pentru justificarea preturilor aferente acestora, solicitantul nu 
prezinta 3 oferte;- Nu este prezentata declaratia proiectantului privind sursa de preturi folosita pentru justificarea costurilor aferente lucrarilor prevazute prin proiect; 
Solicitantul nu demonstreaza viabilitatea proiectului propus spre finantare:- Nu sunt detaliate ipotezele care au stat la baza intocmirii prognozelor financiare;- In cadrul 
Anexei B5 disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei este negativ.Urmare a celor mentionate mai sus nu putem considera ca este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2. 
Întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate, nu au fost solicitate informaţii suplimentare. EG2 Studiul de fezabilitate nu respecta modelul cadru pentru solicitantii 
privati:- Nu este calculat corect valoarea TVA in Bugetul indicativ;- Nu sunt prezentate devize intocmite conform HG 28/2008 aferente capitolului 3 Cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta tehnica si capitolului 5 – Organizare de santier; - Nu este descrisa in cadrul punctului 7 din SF, forta de munca necesara realizarii investitiei;- Nu este 
prezentata foaie de capat cu personalul care a lucrat la elaborarea studiului de fezabilitate in vederea verificarii corectitudinii datelor cuprinse in cadrul devizului aferent 
capitolului 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;- Prin proiect se prevede achizitionarea unor echipamente si utilaje a caror valoare depaseste suma de 15000 
euro insa, pentru justificarea preturilor aferente acestora, solicitantul nu prezinta 3 oferte;- Nu este prezentata declaratia proiectantului privind sursa de preturi folosita pentru 
justificarea costurilor aferente lucrarilor prevazute prin proiect; Solicitantul nu demonstreaza viabilitatea proiectului propus spre finantare:- Nu sunt detaliate ipotezele care au 
stat la baza intocmirii prognozelor financiare;- In cadrul Anexei B5 disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei este negativ.Urmare a celor mentionate mai sus nu putem 
considera ca este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2. Întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate, nu au fost solicitate informaţii suplimentare. EG2 Studiul de 
fezabilitate nu respecta modelul cadru pentru solicitantii privati:- Nu este calculat corect valoarea TVA in Bugetul indicativ;- Nu sunt prezentate devize intocmite conform H
28/2008 aferente capitolului 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica si capitolului 5 – Organizare de santier; - Nu este descrisa in cadrul punctului 7 din SF, forta 
de munca necesara realizarii investitiei;- Nu este prezentata foaie de capat cu personalul care a lucrat la elaborarea studiului de fezabilitate in vederea verificarii corectitudinii 
datelor cuprinse in cadrul devizului aferent capitolului 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica;- Prin proiect se prevede achizitionarea unor echipamente si utilaje a 
caror valoare depaseste suma de 15000 euro insa pentru justificarea preturilor aferente acestora solicitantul nu prezinta 3 oferte;- Nu este prezentata declara

824 312 C 01 12 3 19 00065 2012 9 28 CONSTRUIRE FABRICA 
PRODUCTIE PLASA SUDATA

S.C. PLAS METAL 
PROD S.R.L. GIURGIU

Comuna/Oras 
VARASTI Sat 

VARASTI
- - - - - - - - - - 235.016 42.800 199.763 0 35.253 124.210.956

punctul 1.5 : S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor de 
lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. 
Intrucat proiectul este neeligibil din punct de vedere al crearii de conditii artificiale, nu au mai fost bifate celelalte conditii de eligibilitate. punctul 1.5 : S-au completat 
verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind 
analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. Intrucat proiectul este 
neeligibil din punct de vedere al crearii de conditii artificiale, nu au mai fost bifate celelalte conditii de eligibilitate. Intrucat proiectul este neeligibil din punct de vedere al 
crearii de conditii artificiale, nu au mai fost bifate celelalte conditii de eligibilitate. Intrucat proiectul este neeligibil din punct de vedere al crearii de conditii artificiale, nu au 
mai fost bifate celelalte conditii de eligibilitate. Intrucat proiectul este neeligibil din punct de vedere al crearii de conditii artificiale, nu au mai fost bifate celelalte conditii de 
eligibilitate. Intrucat proiectul este neeligibil din punct de vedere al crearii de conditii artificiale, nu au mai fost bifate celelalte conditii de eligibilitate. Intrucat proiectul este 
neeligibil din punct de vedere al crearii de conditii artificiale, nu au mai fost bifate celelalte conditii de eligibilitate. Intrucat proiectul este neeligibil din punct de vedere al 
crearii de conditii artificiale, nu au mai fost bifate celelalte conditii de eligibilitate. Intrucat proiectul este neeligibil din punct de vedere al crearii de conditii artificiale, nu au 
mai fost bifate celelalte conditii de eligibilitate. Intrucat proiectul este neeligibil din punct de vedere al crearii de conditii artificiale, nu au mai fost bifate celelalte conditii de 
eligibilitate. Intrucat proiectul este neeligibil din punct de vedere al crearii de conditii artificiale, nu au mai fost bifate celelalte conditii de eligibilitate. Intrucat proiectul este 
neeligibil din punct de vedere al crearii de conditii artificiale, nu au mai fost bifate celelalte conditii de eligibilitate. În raport cu precizările metodologice, s-au identificat cel 
puțin două elemente comune (amplasare proiect și consultant/ proiectant) care pot conduce la crearea unor condiţii artificiale în cazul cererilor de finanțare 
F312C011231900065, F312C011231900063, F312C011231900064, asa cum reiese din doc. 16. În plus cele 3 cereri de finanțare au similitudini și din alte puncte de 
vedere: reprezentant legal, teren, legaturi financiare. Elemente comune : 1.Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte - 
proiectele au aceeasi localizare, sat Dobreni, com. Varasti, judetul Giurgiu. Terenurile sunt invecinate, au fost vandute solicitantilor de catre aceleasi persoane fizice 
Rasuceanu Florian si Rasuceanu Mariana, avand urmatoarele caracteristici :- SC PLAS METAL PROD SRL – teren in suprafata de 1300 mp identificat cu numar cadastral 
31650 si cota de 1/3mp din teren arabil extravilan in suprafata de 550mp identificat cu nc.31652 cu destinatia de drum de acces.- SC PELETENERGY SRL – teren in 
suprafata de 1380mp identificat cu numar cadastral 31651 si cota de 1/3mp din teren arabil extravilan in suprafata de 550mp identificat cu nc.31652 cu destinatia de drum 
de acces.- SC ARKO PLAST RECYCLE SRL – teren in suprafata de 1300mp identificat cu numar cadastral 31649 si cota de 1/3mp din teren arabil extravilan in suprafata 
de 550mp identificat cu nc.31652 cu destinatia de drum de acces.2. In ceea ce priveste reprezentantul legal al proiectului - nu se regaseste acelasi reprezentant legal in 
cadrul celor 3 proiecte, insa conform informatiilor furnizate in urma vizitei pe teren intre doi dintre reprezentantii legali exista grad de rudenie (surori).- SC PLAS METAL 
PROD SRL – reprezentant legal PUTARU CATI-IANA- SC PELETENERGY SRL – reprezentant legal RASUCEANU CATALIN- SC ARKO PLAST RECYCLE SRL - 
reprezentant legal PUTARU MARCELA TEODORA3. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte - cele 3 proiecte au aceeasi firma de 
consultanta (SC KRONER LAGUNA TOUR SRL). 4. Legaturi financiare : cele 3 proiecte dovedesc cofinantarea prin extras de cont . Reprezentantul legal al SC PLAS 
METAL PROD SRL - Putaru Cati Iana depune in aceeasi zi (27.09.2012), aceeasi suma (40000 euro) in conturile deschise de catre cele 3 solicitanti (SC PLAS METAL 
PROD SRL, SC PELETENERGY SRL, SC ARKO PLAST RECYCLE SRL) la Bank of Cyprus.Aceste informaţii au fost verificate în documentul 16 aferent sesiunii în curs. 
În contextul tuturor elementelor prezentate nu se poate concluziona că “nu există suspiciuni privind crearea unor condiţii artificiale pentru obţinerea de plăţi şi avantaje care 
să contravină obiectivelor măsurii”. Ca urmare, respectând instrucțiunile de completare ale fișei E3.1, expertul CRPDRP- SEC are obligația să bifeze în căsuţa 
corespunzătoare DA.Intrucat proiectul este neeligibil din punct de vedere al crearii de conditii artificiale, nu au mai fost bifate celelalte conditii de eligibilitate. În raport cu 
precizările metodologice, s-au identificat cel puțin două elemente comune (amplasare proiect și consultant/ proiectant) care pot conduce la crearea unor condiţii artificiale în 
cazul cererilor de finanțare F312C011231900065, F312C011231900063, F312C011231900064, asa cum reiese din doc. 16. În plus cele 3 cereri de finanțare au similitudini 
și din alte puncte de vedere: reprezentant legal, teren, legaturi financiare. Elemente comune : 1.Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se regăseşte la două sau mai 
multe proiecte - proiectele au aceeasi localizare, sat Dobreni, com. Varasti, judetul Giurgiu. Terenurile sunt invecinate, au fost vandute solicitantilor de catre aceleasi 
persoane fizice Rasuceanu Florian si Rasuceanu Mariana, avand urmatoarele caracteristici :- SC PLAS METAL PROD SRL – teren in suprafata de 1300 mp identificat cu 
numar cadastral 31650 si cota de 1/3mp din teren arabil extravilan in suprafata de 550mp identificat cu nc.31652 cu destinatia de drum de acces.- SC PELETENERGY 
SRL – teren in suprafata de 1380mp identificat cu numar cadastral 31651 si cota de 1/3mp din teren arabil extravilan in suprafata de 550mp identificat cu nc 31652 c
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825 312 M 01 12 3 19 00058 2012 9 28

INFIINTARE UNITATE 
PENTRU PRESTARE DE 

SERVICII DE SALUBRITATE IN 
LOCALITATEA ADUNATII 

COPACENI,JUDETUL 
GIURGIU

S.C. SUCITA 
GOODIES S.R.L. GIURGIU

Comuna/Oras 
ADUNATII-

COPACENI Sat 
ADUNATII-
COPACENI

- - - - - - - - - - 283.635 0 198.544 0 85.091 124.409.500

Avand in vedere ca SC SUCITA GOODIES SRL nu a raspuns in termen de 5 zile lucratoare la Solicitarea de Informatii suplimentare nr. 2976/25.04.2013 proiectul a fost 
declarant neeligibil deoarece nu s-au adus clarificari in vederea respectarii criteriului de eligibilitate EG 1 si EG 6, respectiv nu s-a prezentat Extrasul de carte funciara in 
care sa fie inscris Contractul de Comodat nr. 1000/05.09.2012 si Actul Aditional nr.1114/21.09.2012 care dau drept de folosinta asupra amplasamentului proiectului.In 
cadrul Cererii de Finanatare solicitantul a prezentat Extrasul de carte funciara nr.40833/26.09.2012 insotit de Incheierea de respingere nr.40833/26.09.2012 emisa de OCPI 
Giurgiu din care rezulta ca imobilul aferent amplasamentului proiectului este grevat cu ipoteca autentificata cu nr.1205/2009 in favoarea CEC BANC – Sucursala Giurgiu 
printre care si interdictia de grevare si inchiriere.Fata de cele prezentate anterior proiectul este neeligibil intrucat amplasamentul proiectului nu este liber de sarcini si in 
aceste conditii Contractul de Comodat nu poate fi inscris in Extrasul de carte funciara afferent amplasamentului. Avand in vedere ca SC SUCITA GOODIES SRL nu a 
raspuns in termen de 5 zile lucratoare la Solicitarea de Informatii suplimentare nr. 2976/25.04.2013 proiectul a fost declarant neeligibil deoarece nu s-au adus clarificari in 
vederea respectarii criteriului de eligibilitate EG 1 si EG 6, respectiv nu s-a prezentat Extrasul de carte funciara in care sa fie inscris Contractul de Comodat nr. 
1000/05.09.2012 si Actul Aditional nr.1114/21.09.2012 care dau drept de folosinta asupra amplasamentului proiectului.In cadrul Cererii de Finanatare solicitantul a 
prezentat Extrasul de carte funciara nr.40833/26.09.2012 insotit de Incheierea de respingere nr.40833/26.09.2012 emisa de OCPI Giurgiu din care rezulta ca imobilul 
aferent amplasamentului proiectului este grevat cu ipoteca autentificata cu nr.1205/2009 in favoarea CEC BANC – Sucursala Giurgiu printre care si interdictia de grevare si 
inchiriere.Fata de cele prezentate anterior proiectul este neeligibil intrucat amplasamentul proiectului nu este liber de sarcini si in aceste conditii Contractul de Comodat nu 
poate fi inscris in Extrasul de carte funciara afferent amplasamentului. Ca urmare a nerespectarii criteriilor generale de eligibilitate, intreaga investitie prevazuta de catre 
solicitant la categoria cheltuielilor eligibile a fost reincadrata la categoria cheltuielilor neeligibile. Ca urmare a nerespectarii criteriilor generale de eligibilitate, intreaga 
investitie prevazuta de catre solicitant la categoria cheltuielilor eligibile a fost reincadrata la categoria cheltuielilor neeligibile. Pentru echipamentele prevazute in proiect, 
solicitantul a prezentat 3 oferte. Pentru echipamentele prevazute in proiect, solicitantul a prezentat 3 oferte. Ca urmare a nerespectarii criteriilor generale de eligibilitate, 
intreaga investitie prevazuta de catre solicitant la categoria cheltuielilor eligibile a fost reincadrata la categoria cheltuielilor neeligibile.Planul financiar a fost modificat de catre 
evaluator ca efect al concluziei asupra eligibilitatii investitiilor propuse. Ca urmare a nerespectarii criteriilor generale de eligibilitate, intreaga investitie prevazuta de catre 
solicitant la categoria cheltuielilor eligibile a fost reincadrata la categoria cheltuielilor neeligibile.Planul financiar a fost modificat de catre evaluator ca efect al concluziei 
asupra eligibilitatii investitiilor propuse. Avand in vedere ca SC SUCITA GOODIES SRL nu a raspuns in termen de 5 zile lucratoare la Solicitarea de Informatii suplimentare 
nr. 2976/25.04.2013 proiectul a fost declarant neeligibil deoarece nu s-au adus clarificari in vederea respectarii criteriului de eligibilitate EG 1 si EG 6, respectiv nu s-a 
prezentat Extrasul de carte funciara in care sa fie inscris Contractul de Comodat nr. 1000/05.09.2012 si Actul Aditional nr.1114/21.09.2012 care dau drept de folosinta 
asupra amplasamentului proiectului.In cadrul Cererii de Finanatare solicitantul a prezentat Extrasul de carte funciara nr.40833/26.09.2012 insotit de Incheierea de 
respingere nr.40833/26.09.2012 emisa de OCPI Giurgiu din care rezulta ca imobilul aferent amplasamentului proiectului este grevat cu ipoteca autentificata cu 
nr.1205/2009 in favoarea CEC BANC – Sucursala Giurgiu printre care si interdictia de grevare si inchiriere.Fata de cele prezentate anterior proiectul este neeligibil intrucat 
amplasamentul proiectului nu este liber de sarcini si in aceste conditii Contractul de Comodat nu poate fi inscris in Extrasul de carte funciara afferent amplasamentului. 
Avand in vedere ca SC SUCITA GOODIES SRL nu a raspuns in termen de 5 zile lucratoare la Solicitarea de Informatii suplimentare nr. 2976/25.04.2013 proiectul a fost 
declarant neeligibil deoarece nu s-au adus clarificari in vederea respectarii criteriului de eligibilitate EG 1 si EG 6, respectiv nu s-a prezentat Extrasul de carte funciara in 
care sa fie inscris Contractul de Comodat nr. 1000/05.09.2012 si Actul Aditional nr.1114/21.09.2012 care dau drept de folosinta asupra amplasamentului proiectului.In 
cadrul Cererii de Finanatare solicitantul a prezentat Extrasul de carte funciara nr.40833/26.09.2012 insotit de Incheierea de respingere nr.40833/26.09.2012 emisa de OCPI 
Giurgiu din care rezulta ca imobilul aferent amplasamentului proiectului este grevat cu ipoteca autentificata cu nr.1205/2009 in favoarea CEC BANC – Sucursala Giurgiu 
printre care si interdictia de grevare si inchiriere.Fata de cele prezentate anterior proiectul este neeligibil intrucat amplasamentul proiectului nu este liber de sarcini si in 
aceste conditii Contractul de Comodat nu poate fi inscris in Extrasul de carte funciara afferent amplasamentului.

826 312 M 01 12 3 19 00057 2012 9 28

ACHIZITIA UTILAJELOR 
PENTRU PRODUCTIA 

LADITELOR DIN LEMN IN SAT 
VARASTI, JUD.GIURGIU

MAXI 
EUROWOOD 
IMPEX S.R.L.

GIURGIU
Comuna/Oras 
VARASTI Sat 

VARASTI
- - - - - - - - - - 234.920 0 199.682 0 35.238 124.609.182

EG1- La efectuarea vizitei in teren in prezenta responsabilului legal dl Gandrabura Ghenadie s-a constatat ca amplasarea proiectului nu este conforma cu cea specificata in 
Cererea de finantare si cu Contractul de comodat autentificat sun nr.1869/23.05.2011, incheiat intre SC CARPIND IMPEX SRL, reprezentata prin administrator Brebenel 
Ion si SC MAXI EUROWOOD IMPEX SRL. Conform schitei plan anexa ce face parte integranta din prezentul act cladirea C4 cu denumirea de Depozit si are suprafata de 
224 m.p.Cladirea este independenta de alte cladiri, inclusiv de cladirea C3 cu denumira tot de Depozit si cu o suprafata de 247 m.p, cladire care face obiectul Contractului 
de comodat nr.1868/23.05.2011 emis pentru SC MAXIMOLD CONSTRUCT SRL. La vizita pe teren dl Gandrabura Ghenadie ne prezinta o alta locatie care conform schitei 
reprezinta cladirea C6 denumita Atelier si care are o suprafata de 744 m.p. Cladirea este despartita pe lungime in doua parti unde cei doi solicitanti isi va desfasura 
activitatea SC MAXIMOLD CONSTRUCT SRL in prima parte, iar SC MAXI EUROWOOD IMPEX SRL in cea de-a doua parte. Atentionat ca aceasta cladire nu este cea 
specificata in contractul de comodat, acesta motiveaza redactarea contractului ca fiind gresita si ca locatia este cea indicata de el, iar in momentul cand se va selecta 
proiectul va face un Act aditional la contract prin care va modifica locatia.Intrucat amplasarea proiectului la vizita pe teren nu corespunde cu documentul 3 - Contractul de 
comodat nr.1869/23.05.2011 cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila din cauza motivelor 
enuntate mai sus. Bugetul indicativ, Devizul general, devizele pe obiecte si anexele B1-B9 sunt intocmite de proiectant, sunt identice la cele 2 proiecte intocmite de acesta: 
SC MAXIMOLD CONSTRUCT SRL si SC MAXI EUROWOOD IMPEX SRL. In cazul in care proiectele prevad activitati de productie, intensitatea ajutorului public va fi de 
pana la 85% din totalul cheltuielilor eligibile. Procentul de 85% se aplică numai activităţilor incluse în codurile CAEN cuprinse în Anexa 9B – ”Lista codurilor CAEN de 
productie de bunuri„ - nu exista casuta si nu se poate bifa. EG1- La efectuarea vizitei in teren in prezenta responsabilului legal dl Gandrabura Ghenadie s-a constatat ca 
amplasarea proiectului nu este conforma cu cea specificata in Cererea de finantare si cu Contractul de comodat autentificat sun nr.1869/23.05.2011, incheiat intre SC 
CARPIND IMPEX SRL, reprezentata prin administrator Brebenel Ion si SC MAXI EUROWOOD IMPEX SRL. Conform schitei plan anexa ce face parte integranta din 
prezentul act cladirea C4 cu denumirea de Depozit si are suprafata de 224 m.p.Cladirea este independenta de alte cladiri, inclusiv de cladirea C3 cu denumira tot de 
Depozit si cu o suprafata de 247 m.p, cladire care face obiectul Contractului de comodat nr.1868/23.05.2011 emis pentru SC MAXIMOLD CONSTRUCT SRL. La vizita pe 
teren dl Gandrabura Ghenadie ne prezinta o alta locatie care conform schitei reprezinta cladirea C6 denumita Atelier si care are o suprafata de 744 m.p. Cladirea este 
despartita pe lungime in doua parti unde cei doi solicitanti isi va desfasura activitatea SC MAXIMOLD CONSTRUCT SRL in prima parte, iar SC MAXI EUROWOOD 
IMPEX SRL in cea de-a doua parte. Atentionat ca aceasta cladire nu este cea specificata in contractul de comodat, acesta motiveaza redactarea contractului ca fiind gresita 
si ca locatia este cea indicata de el, iar in momentul cand se va selecta proiectul va face un Act aditional la contract prin care va modifica locatia.Intrucat amplasarea 
proiectului la vizita pe teren nu corespunde cu documentul 3 - Contractul de comodat nr.1869/23.05.2011 cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al 
verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila din cauza motivelor enuntate mai sus.

827 312 M 01 12 3 19 00054 2012 9 28

 INFIINTARE SI DOTARE 
STATIE ITP  IN COMUNA 
CREVEDIA MARE, JUD. 

GIURGIU

SC ANMAR 
SERVICE TOTAL 

SRL
GIURGIU

Comuna/Oras 
CREVEDIA MARE 

Sat CREVEDIA 
MARE

- - - - - - - - - - 72.898 0 51.029 0 21.869 124.660.211

Conform legi 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare "constructiile cu caracter provizoriu se realizeaza din materiale si alcatuiri care permit demontarea rapida in 
vederea aducerii terenului la starea initiala (confectii metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria 
constructiilor cu caracter provizoriu fac parte:chioscuri, tonete, cabine, locuri de expunere situate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, 
copertine, pergole ori altele asemenea".Constructia propusa a se realiza in cadrul proiectului " este realizata pe o structura formata din fundatie izolata din beton armat 
C16/20 elevatie beton armat C16/20, structura din cadre de beton armat C20/25, acoperis realizat din structura metalica, grinzi, pane si contravantuiri intr-o apa cu panta 
18% si invelitoare din panouri termoizolante tip sandwish. Peretii de compantimentare se executa din panouri termoizolante tip sandwish".Constructia propusa asa cum 
rezulta din SF este definitiva pentru care solicitantul conform metodologiei de lucru trebui sa prezinte document care sa certifice dreptul real principal (drept de proprietate, 
uz, uzufruct,superficie,servitute) dobandit prin contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare 
judecatoreasca/contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investitia.Solicitantul a prezentat pentru investitia propusa contractul de comodat 
nr.1910/29.09.2012 si incheierea de rectificare nr.13/28.09.2012, prin care nu certifica dreptul real de proprietate asupra terenului, iar in aceste conditii proiectul este 
neeligibil.Certificatul de urbanism cu nr.20/28.09.2012 are adresa sediului gresita si a fost eliberat pentru o constructie provizorie,ceia ce nu se regaseste in SF.De 
asemenea doc.15.2- Declaratia pe propria raspundere in care sa se mentioneze ca beneficiarul proiectului sau reprezentantul legal de proiect/o persoana din cadrul socie
pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate-adeverinta care sa ateste vechimea in munca si in specialitate si extras din Registrul general de 
evidenta a salariatilor, actionar- vor urma un curs de pregatire profesionala, pana la finalizarea proiectului,inaintea ultimei plati a ajutorului nu este in concordanta cu cerint
din Ghidul solicitantului.Sunt neconcordante intre bugetul indicativ si devizele HG28/2008.Lipsesc:planul de amplasare in zona, planul de amplasare a utilajelorpe fluxul 
tehnologic si planul de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate.Nu s-au mai solicitat informatii suplimentare.Nu se mai completeaza 
bugetul indicativ, planul financiar si matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare. Conform legi 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare "constructiile cu 
caracter provizoriu se realizeaza din materiale si alcatuiri care permit demontarea rapida in vederea aducerii terenului la starea initiala (confectii metalice, piese de 
cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria constructiilor cu caracter provizoriu fac parte:chioscuri, tonete, cabine, locuri 
de expunere situate pe caile si in spatiile publice, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame, copertine, pergole ori altele asemenea".Constructia propusa a se realiza in 
cadrul proiectului " este realizata pe o structura formata din fundatie izolata din beton armat C16/20 elevatie beton armat C16/20, structura din cadre de beton armat 
C20/25, acoperis realizat din structura metalica, grinzi, pane si contravantuiri intr-o apa cu panta 18% si invelitoare din panouri termoizolante tip sandwish. Peretii de 
compantimentare se executa din panouri termoizolante tip sandwish".Constructia propusa asa cum rezulta din SF este definitiva pentru care solicitantul conform 
metodologiei de lucru trebui sa prezinte document care sa certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct,superficie,servitute) dobandit prin contract de 
vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca/contract de concesiune pentru terenul pe care se 
va realiza investitia.Solicitantul a prezentat pentru investitia propusa contractul de comodat nr.1910/29.09.2012 si incheierea de rectificare nr.13/28.09.2012, prin care nu 
certifica dreptul real de proprietate asupra terenului, iar in aceste conditii proiectul este neeligibil.Certificatul de urbanism cu nr.20/28.09.2012 are adresa sediului gresita si a 
fost eliberat pentru o constructie provizorie,ceia ce nu se regaseste in SF.De asemenea doc.15.2- Declaratia pe propria raspundere in care sa se mentioneze ca beneficiarul 
proiectului sau reprezentantul legal de proiect/o persoana din cadrul societatii pentru care va prezenta document care sa certifice pozitia in societate-adeverinta care sa 
ateste vechimea in munca si in specialitate si extras din Registrul general de evidenta a salariatilor, actionar- vor urma un curs de pregatire profesionala, pana la finalizarea 
proiectului,inaintea ultimei plati a ajutorului nu este in concordanta cu cerintele din Ghidul solicitantului.Sunt neconcordante intre bugetul indicativ si devizele 
HG28/2008.Lipsesc:planul de amplasare in zona, planul de amplasare a utilajelorpe fluxul tehnologic si planul de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, surse de apa si 
receptori ape uzate.Nu s-au mai solicitat informatii suplimentare.Nu se mai completeaza bugetul indicativ, planul financiar si matricea de verificare a viabilitatii economico-
financiare. S-a completat cu NU deoarece proiectul este neeligibil. S-a completat cu NU deoarece proiectul este neeligibil. S-a completat cu NU deoarece proiectul este 
neeligibil. S-a completat cu NU deoarece proiectul este neeligibil. Nu s-a mai verificat deoarece proiectul este neeligibil. Nu s-a mai verificat deoarece proiectul este 
neeligibil. Nu s-a completat deoarece proiectul este neeligibil. Nu s-a completat deoarece proiectul este neeligibil. Conform legi 50/1991 cu modificarile si completarile 
ulterioare "constructiile cu caracter provizoriu se realizeaza din materiale si alcatuiri care permit demontarea rapida in vederea aducerii terenului la starea initiala (confectii 
metalice, piese de cherestea, materiale plastice ori altele asemenea) si sunt de dimensiuni reduse. Din categoria constructiilor cu caracter provizoriu fac parte:chioscuri, 
tonete cabine locuri de expunere situate pe caile si in spatiile publice corpuri si panouri de afisaj firme si reclame copertine pergole ori altele asemenea" Construc
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828 312 M 01 12 3 19 00052 2012 9 28

INFIINTARE ATELIER DE 
PRODUCTIE TAMPLARIE CU 

GEAM TERMOIZOLANT IN 
SAT REMUS,COMUNA 

FRATESTI,JUD.GIURGIU

S.C. FERAKOV 
S.R.L. GIURGIU

Comuna/Oras 
FRATESTI Sat 

REMUS
- - - - - - - - - - 221.794 0 188.525 0 33.269 124.848.736

Punctul 1.1 – NUVerificarea punctului 1.1 s-a completat cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 și vizează aplicarea prevederilor 
instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221, privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil 
prin această măsură. Pentru constatatrea indeplinirii punctului 1.1 de eligibilitate expertul are obligatia sa verifice precizările din documentul 11.3 – Declaraţia privind 
incadrarea in categoria microintreprinderilor (societate autonomă, parteneră sau legată) se va face prin verificările solicitantului şi acţionarilor/asociaţilor acestuia prin 
serviciul online RECOM al Oficiului National National al Registrului Comertului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online. In urma acestor 
verificari s-a constatat faptul ca asociatul unic al SC FERAKOV SR, dl. Covtun Mihai este asociat in cadrul altei societati, SC MILER SRL cu o cota de participare de 
98.935%. Conform extrasului ONRC, aceasta societate desfasoara in cadrul sediului social din sat Remus, com. Fratesti, nr. 798 activitati specifice codului CAEN 2223 – 
Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii, acelasi cod al activitatii finantate prin proiect.Avand in vedere faptul ca cele doua societati isi vor desfasura 
activitatea pe aceeasi piata relevanta - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii, au acelasi administrator si reprezentant legal, Covtun Mihai, care ia 
deciziile pentru cele doua societati exista posibilitatea ca cele doua societati sa fie legate, in conformitate cu prevederile Legii 346/2004, art. 4.Avand in vedere faptul ca în 
urma verificărilor s-a constată că solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonomă, respectand prevederile fisei E3.1 expertul declară proiectul neeligibil. 
Punctul 1.5 I. Verificarea punctului 1.5 s-a completat cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 și vizează aplicarea prevederilor 
instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221, privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil 
prin această măsură. În urma verificărilor s-a constatat faptul că asociatul unic al solicitantului (Covtun Mihai) mai este asociat in cadrul altei societati SC MILER SRL cu o 
cota de participare de 98.935%. Aceasta societate nu a fost identificata ca având contractate sau în derulare alte proiecte finanțate prin FEADR în cadrul aceleiași măsuri 
sau în cadrul altor măsuri. Conform fisei verificare pe teren E3.8, expertul evaluator a facut precizarea ca din analiza comparativa a proiectelor care se desfasoara pe raza 
aceleeasi localitati s-a constatat ca SC MILER SERVICE SRL, avand asociat unic pe Covtun Mihaela, in calitatea de sotie a reprezentantului unic al SC FERAKOV SRL. 
are in derulare proiectul cu titlul “Service auto in localitatea Remus, comuna Fratesti, judetul Giurgiu”, conform contractuluide finantare nr. 
C312C011131900048/05.10.2012. Din analiza comparativa a celor doua proiecte depuse de SC FERAKOV SRL si SC MILER SERVICE SRL s-au constatat urmatoarele:- 
Sediul social este diferit in cazul celor doua societati astfel:1. SC FERAKOV SRL are sediul in sat Remus, com. Fratesti, str. Bucuresti, nr.162, cam. 2, et.1, jud. Giurgiu;2. 
SC MILER SERVICE SRL are sediul in sat Remus, com. Fratesti, sos. Bucuresti, nr. 87- Actionarii si administratorii sunt persoane diferite, dupa cum urmeaza:1. SC 
FERAKOV SRL are unic asociat si administrator pe dl. Covtun Mihai2. SC MILER SERVICE SRL are unic asociat si administrator pe dna Covtun Mihaela- Activitatile 
finantate prin proiectele depuse pe M312 nu sunt identice si nici complementare, dupa cum urmeaza:1. SC FERAKOV SRL propune spre finantare activitati8 aferente 
codului CAEN 2223- fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii si activitatea cu codul CAEN 1623 – fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie 
pentru constructii.2. SC MILER SERVICE SRL are aprobata finantarea activitatilor specific codului caen 4520 – “Intretinerea si repararea autovehiculelor”- Amplasamentul 
investiilor sunt diferite, astfel:1. SC FERAKOV SRL - conform contractului de vanzare-cumparare nr. 3545/20.09.2012 solicitantul a cumparat imobilul avand nr. cadastral 
1703 si Cartea Funciara 31197, in suprafata de 1102.75 mp, situate in sat Remus, com. Fratesti, str. Popa Nuta, adiacent nr. 29;2. SC MILER SERVICE SRL – conform 
contractului de vanzare-cumparare nr. 377/26.05.2011, beneficiarul a cumparat suprafata de 400 mp, teren inscris in cartea funciara nr. 30918, cu nr. cadastral 30918, 
situate in com. Fratesti, sat Remus, jud. Giurgiu. Punctul 1.1 – NUVerificarea punctului 1.1 s-a completat cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 
27.02.2013 și vizează aplicarea prevederilor instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221, privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în 
scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. Pentru constatatrea indeplinirii punctului 1.1 de eligibilitate expertul are obligatia sa verifice precizările din 
documentul 11.3 – Declaraţia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor (societate autonomă, parteneră sau legată) se va face prin verificările solicitantului şi 
acţionarilor/asociaţilor acestuia prin serviciul online RECOM al Oficiului National National al Registrului Comertului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul 
RECOM online. In urma acestor verificari s-a constatat faptul ca asociatul unic al SC FERAKOV SR, dl. Covtun Mihai este asociat in cadrul altei societati, SC MILER SRL 
cu o cota de participare de 98.935%. Conform extrasului ONRC, aceasta societate desfasoara in cadrul sediului social din sat Remus, com. Fratesti, nr. 798 activitati 
specifice codului CAEN 2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii, acelasi cod al activitatii finantate prin proiect.Avand in vedere faptul ca cele do
societati isi vor desfasura activitatea pe aceeasi piata relevanta - Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii, au acelasi administrator si reprezentant legal, 
Covtun Mihai, care ia deciziile pentru cele doua societati exista posibilitatea ca cele doua societati sa fie legate, in conformitate cu prevederile Legii 346/2004, art. 4.Avand 
in vedere faptul ca în urma verificărilor s-a constată că solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonomă respectand prevederile fisei E3 1 expertul decla

829 312 M 01 12 3 19 00049 2012 9 28

„ATELIER DE CREATIE SI 
PRODUCTIE 

MESTESUGAREASCA – SC. 
YOUPI ENJOY SRL, COM. 

SABARENI, JUD. GIURGIU”

S.C. YOUPI 
ENJOY S.R.L GIURGIU

Comuna/Oras 
SABARENI Sat 

SABARENI
- - - - - - - - - - 197.317 679 167.719 0 29.598 125.016.455

Verificarea s-a completat cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 și vizează aplicarea prevederilor instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221, 
privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. punctul 1.1: 
Solicitantul nu a fost identificat în documentul16 și baza de date FEADR cu alte proiecte finalizate, în derulare sau în curs de evaluare. Solicitantul, SC YOUPI ENJOY 
SRL, nu deține participații în alte întreprinderi. Asociatul unic al solicitantului, IAVOR CLAUDIA MARINA, este asociat și în SC ADDA ADVERTISING SRL (cu cota 85%) 
însă, conform secțiunii SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004 a certificatului constatator emis de ORC, această întreprindere nu 
desfășoară activitate pe aceeași piață relevantă sau pe o piață adiacentă cu SC YOUPI ENJOY SRL și prin urmare nu este legată de aceasta.punctul 1.5: 1. subpunctul a): 
În urma verificărilor s-a constatat faptul că asociatul majoritar al solicitantului în sensul precizărilor Ghidului Solicitantului, IAVOR CLAUDIA MARINA, se identifică în 
calitate de acționar/ asociat în cadrul SC ADDA ADVERTISING SRL. Conform bazelor de date FEADR şi documentului 16, această societate nu are încheiat contract de 
finanţare cu APDRP pe aceeaşi măsură sau alte proiecte în derulare prin programul FEADR.2. subpunctul b): În urma verificărilor în bazele de date FEADR, atât pentru SC 
ADDA ADVERTISING SRL cât și la nivelul persoanei fizice IAVOR CLAUDIA MARINA, nu s-au identificat alte proiecte contractate sau în derulare prin programul FEADR 
.S-au solicitat informații suplimentare conform formularului E3.1 partea I. Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare 
informaţii suplimentare, respectiv cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii suplimentare (04.09.2013, verificată prin confirmare de primire prin poștă, 
anexată dosarului administrativ). Verificarea s-a completat cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 și vizează aplicarea prevederilor 
instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221, privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil 
prin această măsură. punctul 1.1: Solicitantul nu a fost identificat în documentul16 și baza de date FEADR cu alte proiecte finalizate, în derulare sau în curs de evaluare. 
Solicitantul, SC YOUPI ENJOY SRL, nu deține participații în alte întreprinderi. Asociatul unic al solicitantului, IAVOR CLAUDIA MARINA, este asociat și în SC ADDA 
ADVERTISING SRL (cu cota 85%) însă, conform secțiunii SEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004 a certificatului constatator emis 
de ORC, această întreprindere nu desfășoară activitate pe aceeași piață relevantă sau pe o piață adiacentă cu SC YOUPI ENJOY SRL și prin urmare nu este legată de 
aceasta.punctul 1.5: 1. subpunctul a): În urma verificărilor s-a constatat faptul că asociatul majoritar al solicitantului în sensul precizărilor Ghidului Solicitantului, IAVOR 
CLAUDIA MARINA, se identifică în calitate de acționar/ asociat în cadrul SC ADDA ADVERTISING SRL. Conform bazelor de date FEADR şi documentului 16, această 
societate nu are încheiat contract de finanţare cu APDRP pe aceeaşi măsură sau alte proiecte în derulare prin programul FEADR.2. subpunctul b): În urma verificărilor în 
bazele de date FEADR, atât pentru SC ADDA ADVERTISING SRL cât și la nivelul persoanei fizice IAVOR CLAUDIA MARINA, nu s-au identificat alte proiecte contractate 
sau în derulare prin programul FEADR .S-au solicitat informații suplimentare conform formularului E3.1 partea I. Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I 
a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare, respectiv cinci zile lucrătoare de la data primirii solicitării de informaţii suplimentare (04.09.2013, verificată prin 
confirmare de primire prin poștă, anexată dosarului administrativ). S-au solicitat informații suplimentare conform formularului E3.1 partea I. Solicitantul nu a răspuns în 
termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare. S-au solicitat informații suplimentare conform formularului E3.1 partea I. Solicitantul 
nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare. S-au solicitat informații suplimentare conform formularului E3.1 
partea I. Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare. S-au solicitat informații suplimentare conform 
formularului E3.1 partea I. Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare. S-au solicitat informații 
suplimentare conform formularului E3.1 partea I. Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare. S-au 
solicitat informații suplimentare conform formularului E3.1 partea I. Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii 
suplimentare. S-au solicitat informații suplimentare, conform formularului E3.4 partea I, privind rezonabilitatea prețurilor unei părți din bunuri și lucrări. Solicitantul nu a 
răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare. S-au solicitat informații suplimentare, conform formularului E3.4 partea I, 
privind rezonabilitatea prețurilor unei părți din bunuri și lucrări. Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de solicitare informaţii 
suplimentare. S-au solicitat informații suplimentare conform formularului E3.4 partea I. Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a formularului E3.4 de 
solicitare informaţii suplimentare. S-au solicitat informații suplimentare conform formularului E3.4 partea I. Solicitantul nu a răspuns în termenul menţionat în partea I a 
formularului E3.4 de solicitare informaţii suplimentare. S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 
27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul 
beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură În raport cu precizările metodologice nu s-au identificat cel pțin două elemente comune cu alt proiect După
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830 312 M 01 12 3 19 00044 2012 9 28
HALA PRODUCTIE 

TUBULATURA SI CAMINE DIN 
BETON

SC TEHNOLOGIC 
CONSCORP SRL GIURGIU

Comuna/Oras 
PRUNDU Sat 

PRUNDU
- - - - - - - - - - 235.270 5.000 199.979 0 35.291 125.216.434

1.1- Care este statutul solicitantului ?Verificarea s-a efectuat conform instructiunii 221/14.2013. Referita- Lista E- 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria micro-
intreprinderilor. Societatea SC TEHNOLOGIC CONSCORP SRL - CUI – 30537686/09.08.2012, micro-intreprindere, prin d-ul DATCU-MANEA ALEXANDRU, cu functia de 
administrator, completeaza ,semneaza si depune aceasta Declaratie, bifand la Tipul intreprinderii, casuta de Intreprindere autonoma. Activitatea principala a acestei socie
este aferenta codului CAEN- 2361- Fabricarea produselor din beton pentru constructii si la sediului social desfasoara activitati proprii de birou pt. societate, conform 
activitatilor autorizate-art. 15 din L359/2004 In urma verificarii solicitantului prin serviciul online RECOM, al Oficiului National al Registrului Comertului,( aplicand noua 
metodologie de verificare a fisei de eligibilitate E3.1-versiunea 7 ), s-a constatat ca solicitantul a declarat corect statutul intreprinderii. Societatea, SC TEHNOLOGIC 
CONSCORP SRL, nu se gaseste ca asociat sau actionar persoana juridica la alte societati. D-ul DATCU-MANEA ALEXANDRU, CNP- 1830614460040, asociat unic si 
administrator al firmei SC TEHNOLOGIC CONSCORP SRL nu este actionar persoana fizica la alte societati. S-a respectat Legea 346/2004, cu modificarile si completarile 
ulterioare.S-a accesat Baza de date FEADR- solicitantul nu a fost indentificat in proiecte finalizate sau in curs de evaluare. Pct.1.2. Solicitantul nu a respectat in totalitate 
toate angajamentele asumate in Declaratia F. Criteriile de eligibilitate nu sunt indeplinite. Solicitantul a creat conditii artificiale. Viabilitatea proiectului nu este demonstrata.
au creat conditii artificiale. Aplicând instructiunea 221/14.02.2013, s-au indentificat conditii artificiale. S-au indentificat conditii artificiale. Verificarea s-a efectuat prin 
instructiunea 221/14.02.2013 Pct.6- S-au listat si atasat extrase din documentul 16, aferent sesiunii in curs. La pct.3- acelasi amplasament- au fost indentificate 3 proiecte 
cu acelasi amplasament- sat Prundu, comuna Prundu, judetul Giurgiu, cu acelasi cod CAEN 2361, dar cu solicitanti diferiti- SC GIL CONSTRUCT SRL, SC ENERGY 
ADELINA SRL si SC TEHNOLOGIC CONSCORP SRL. La pct.5- acelasi proiectant-consultant- au fost indentificate 5 proiecte avand acelasi consultant - SC SLY 
MANAGEMENT SRL . In urma analizarii datelor extrase din doc.16, aferent sesiunii in curs, s-au indentificat elemente comune de fractionare artificiala a investitiei, la doua 
proiecte, cu solicitanti diferiti, dar cu acelasi cod CAEN-2361, respectiv SC Tehnologic Conscorp Srl si Sc Energy Adelina Srl. Aceasta situatie este descrisa si de expertii 
OJ Giurgiu, la vizita pe teren.Cele doua proiecte sunt amplasate in aceiasi tarla-T64, in aceiasi parcela – P855/3, in extravilanul com. Prundu, sat Prundu, jud. Giurgiu. 
Vecinatatea acestor doua proiecte reiese si din documentele analizate- Contractul de vânzare cumparare nr. 3373/10.09.2012, al societatii Sc Tehnologic Conscorp Srl- 
teren arabil in sup. de 8500mp, situat in extravilanul com. Prundu, T64, P855/3, inscris in CF 30917, indentificat cu nr. cadastral nr. 30917, si Contractul de vânzare 
cumparare 3538/20.09.2012, al societatii Sc Energy Adelina Srl- teren arabil de 10.500mp, situat in extravilanul com. Prundu, T64, P855/3, inscris in CF 30921, indentifica
cu nr. cadastral 30921. Fractionare artificiala, este evidentiata prin: - vecinatatea amplasarii. ( aceiasi tarla-T64, aceiasi parcela-P855/3, situata in extravilanul comunei 
Prundu, judetul Gurgiu). - acelasi cod CAEN- 2361- al activitatilor finantate prin proiect. Activitatea descrisa in proiectul solicitantului SC ENERGY ADELINA SRL, cuprinde
producerea de boltari, pavele, borduri, rigole, iar la proiectul solicitantului SC TEHNOLOGIC CONSCORP SRL producerea de tuburi, elemente circulante si camine din 
beton. - - productia la cele doua societati se realizeza prin aceiasi potentiali furnizori ( Sc Baduc SA, Trei Brazi Construct Srl etc.) si valorificarea prin aceiasi potentiali clie
( Total Euroconstruct Srl, Consilii locale, La Tararo Srl, Sc Consig Sa, Sc CONSTRUCT Plus Srl, etc.) - fluxul tehnologic si activitatea de productie aceiasi la ambele 
proiecte.- Utilajele si echipamentele utilizate in productie sunt aceleasi in proportie de 90%. ( comune celor doua proiecte- masa vibranta, malaxor, incarcator frontal, 
basulanta cu macara, sistem producere energie cu panouri fotovoltaice, generator de curent ). - Retragerea proiectului solicitantului-Sc Energy Adelina Srl cu 
nr.2756/18.02.2013. (proces verbal de restituire), demonstraza veridicitatea celor descrise mai sus. S-au indentificat legaturi care au condus la fractionarea artificiala a 
investitiei. Verificarea s-a realizat prin accesarea Bazei de date RECOM, SIVECO. S-au creat conditii artificiale. Pct.6- Solicitantul a creeat conditii artificiale, pt. a beneficia 
de ajutor public nerambursabil, ce contravine obiectivelor masurii. Fractionare artificiala, este evidentiata prin: - vecinatatea amplasarii. ( aceiasi tarla-T64, aceiasi parcela-
P855/3, situata in extravilanul comunei Prundu, judetul Gurgiu). - acelasi cod CAEN- 2361- al activitatilor finantate prin proiect. Activitatea descrisa in proiectul solicitantului 
SC ENERGY ADELINA SRL, cuprinde producerea de boltari, pavele, borduri, rigole, iar la proiectul solicitantului SC TEHNOLOGIC CONSCORP SRL producerea de 
tuburi, elemente circulante si camine din beton. - - productia la cele doua societati se realizeza prin aceiasi potentiali furnizori ( Sc Baduc SA, Trei Brazi Construct Srl etc.) 
si valorificarea prin aceiasi potentiali clienti ( Total Euroconstruct Srl, Consilii locale, La Tararo Srl, Sc Consig Sa, Sc CONSTRUCT Plus Srl, etc.) - fluxul tehnologic si 
activitatea de productie aceiasi la ambele proiecte.- Utilajele si echipamentele utilizate in productie sunt aceleasi in proportie de 90%. ( comune celor doua proiecte- masa 
vibranta, malaxor, incarcator frontal, basulanta cu macara, sistem producere energie cu panouri fotovoltaice, generator de curent ). - Retragerea proiectului solicitantului-Sc 
Energy Adelina Srl cu nr.2756/18.02.2013. (proces verbal de restituire), demonstraza veridicitatea celor descrise mai sus. S-au indentificat legaturi care au condus la 
fractionarea artificiala a investitiei. Verificarea s-a realizat prin accesarea Bazei de date RECOM, SIVECO. S-au creat conditii artificiale. Pct.1.2- Solicitantul a incalcat F- 
Declaratia pe propria raspundere a solicitantulu

831 312 M 01 12 3 19 00048 2012 9 28

INFIINTAREA UNEI 
CAPACITATI DE PRODUCTIE 

ARTICOLE DE METAL IN 
COMUNA FRATESTI GIURGIU

SC WIRE GRIDS 
SRL GIURGIU

Comuna/Oras 
FRATESTI Sat 

REMUS
- - - - - - - - - - 248.768 0 200.000 0 48.768 125.416.434

Proiectul nu respecta criteriul de eligibilitate EG2 din urmatoarele motive:În cadrul proiectului se prevăd conform fluxului tehnologic prezentat, achizitionarea de utilaje care 
implica lucrari de montaj necesare pentru punerea in functiune a acestora si care nu au fost prevazute in devizele pe obiect si bugetul indicativ. De asemenea, in cadrul 
memoriului justificativ, punctul 4, nu s-au prezentat modalitatile de racordare a utilajelor si echipamentelor propuse la utilitati (apa si electricitate), avand in vedere ca 
investitia presupune un flux de productie care implica o linie de fabricatie, fiind necesara o descriere a modalitatilor de racordare a echipamentelor si utilajelor in cadrul 
fluxului de productie si care nu a fost prezentata in memoriul justificativ.Conform prevederilor cuprinse in Ghidul Solicitantului - „4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii 
de Finanţare, pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii şi/ sau montaj” se va intocmi studiul de fezabilitate (Anexa 2 din Ghidul solicitantului).Conform E4.1 Raportul 
privind vizita pe teren, s-a constatat că spaţiul închiriat de solicitant nu este delimitat prin pereţi despărţitori de restul halei deşi conform fotografiilor realizate pe teren în 
aceeaşi clădire îşi desfăşoară activitatea, o societate cu activităţi de producţie similare ale SC WIRE GRIDS SRL (conform contractului de locatie nr.160 cu încheierea de 
dată certă 25.09.2012 prin care SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL dă în locaţie din suprafaţa totală de 3506 mp, o suprafaţă de 519 mp către SC WIRE GRIDS 
SRL). Conform planşei ataşate (MJ pag 74) s-a prezentat un perete despărţitor care delimitează magaziile de materii prime şi produse finite de restul halei -având în vedere 
cele prezentate mai sus, prin prisma faptului că societăţile ce funcţionează în imobilul respectiv vor avea gestiuni diferite, considerăm ca era necesar ca prin proiect să fie 
prevăzute si lucrari de investiţii pentru realizarea pereţilor despărţitori - cheltuieli neincluse în proiect si obligativitatea intocmitrii studiului de fezabilitate.Astfel proiectul este 
neeligibil pentru criteriul de eligibilitate EG2 ca urmare a faptului ca respectarea acestui criteriu de eligibilitate implica si verificarea documentului 1. Studiul de fezabilitate 
(pentru proiecte care prevad lucrari de constructii si/sau montaj) / Memoriul justificativ (pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj). În cadrul 
proiectului se prevăd conform fluxului tehnologic prezentat, achizitionarea de utilaje care implica lucrari de montaj necesare pentru punerea in functiune a acestora si care 
nu au fost prevazute in devizele pe obiect si bugetul indicativ. De asemenea, in cadrul memoriului justificativ, punctul 4, nu s-au prezentat modalitatile de racordare a 
utilajelor si echipamentelor propuse la utilitati (apa si electricitate), avand in vedere ca investitia presupune un flux de productie care implica o linie de fabricatie, fiind 
necesara o descriere a modalitatilor de racordare a echipamentelor si utilajelor in cadrul fluxului de productie si care nu a fost prezentata in memoriul justificativ.Conform 
prevederilor cuprinse in Ghidul Solicitantului - „4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare, pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii şi/ sau montaj” 
va intocmi studiul de fezabilitate (Anexa 2 din Ghidul solicitantului).Conform E4.1 Raportul privind vizita pe teren, s-a constatat că spaţiul închiriat de solicitant nu este 
delimitat prin pereţi despărţitori de restul halei deşi conform fotografiilor realizate pe teren în aceeaşi clădire îşi desfăşoară activitatea, o societate cu activităţi de producţie 
similare ale SC WIRE GRIDS SRL (conform contractului de locatie nr.160 cu încheierea de dată certă 25.09.2012 prin care SC GATEDOOR HOLDINGS COM SRL dă în 
locaţie din suprafaţa totală de 3506 mp, o suprafaţă de 519 mp către SC WIRE GRIDS SRL). Conform planşei ataşate (MJ pag 74) s-a prezentat un perete despărţitor care 
delimitează magaziile de materii prime şi produse finite de restul halei -având în vedere cele prezentate mai sus, prin prisma faptului că societăţile ce funcţionează în 
imobilul respectiv vor avea gestiuni diferite, considerăm ca era necesar ca prin proiect să fie prevăzute si lucrari de investiţii pentru realizarea pereţilor despărţitori - cheltuieli 
neincluse în proiect si obligativitatea intocmitrii studiului de fezabilitate.Astfel proiectul este neeligibil pentru criteriul de eligibilitate EG2 ca urmare a faptului ca respectarea 
acestui criteriu de eligibilitate implica si verificarea documentului 1. Studiul de fezabilitate (pentru proiecte care prevad lucrari de constructii si/sau montaj) / Memoriul 
justificativ (pentru proiecte care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj).

832 312 M 01 12 3 19 00039 2012 9 28

INFIINTARE BIROU SERVICII 
CONSULTANTA SI SUPORT 
SPECIALIZAT IN AFACERI SI 

MANAGEMENT

STROE BOGDAN-
EMIL GIURGIU

Comuna/Oras 
IEPURESTI Sat 

STALPU
- - - - - - - - - - 43.705 0 30.593 0 13.112 125.447.027

S-a bifat cu NU la criteriul de eligibilitate EG6 deoarece nu s-a raspuns la E 3.4 Fisa de solicitarea a informatiilor suplimentare iregistrata la nr. 2748/18.01.2013 prin care s-
au cerut clarificari cu privire la amenajare interioara ( suprafata, finisaje, utilitati ) corelat cu echipamentele si dotarile propuse a se achizitiona prin proiect,la acordul expres 
al proprietarului prin care acesta se obliga prin Contractul de comodat sa amenajeze spatiul pentru a deveni propice activitatii propuse de solicitant precum si prezentarea 
extrasului de Carte Funciara in care sa fie inscrise toate datele referitoare la teren, constructii, inscrieri privitoare la proprietate si inscrieri privitoare la sarcini ( inscrierea 
Contractului de comodat in Cartea Funciara). S-a bifat cu NU la criteriul de eligibilitate EG6 deoarece nu s-a raspuns la E 3.4 Fisa de solicitarea a informatiilor suplimentare 
iregistrata la nr. 2748/18.01.2013 prin care s-au cerut clarificari cu privire la amenajare interioara ( suprafata, finisaje, utilitati ) corelat cu echipamentele si dotarile propuse a 
se achizitiona prin proiect,la acordul expres al proprietarului prin care acesta se obliga prin Contractul de comodat sa amenajeze spatiul pentru a deveni propice activitatii 
propuse de solicitant precum si prezentarea extrasului de Carte Funciara in care sa fie inscrise toate datele referitoare la teren, constructii, inscrieri privitoare la proprietate si 
inscrieri privitoare la sarcini ( inscrierea Contractului de comodat in Cartea Funciara). Proiectul este neeligibil deoarece la criteriul de eligibilitate EG6 nu s-a raspuns la E 3
Fisa de solicitarea a informatiilor suplimentare iregistrata la nr. 2748/18.01.2013 prin care s-au cerut clarificari cu privire la amenajare interioara ( suprafata, finisaje, utilitati ) 
corelat cu echipamentele si dotarile propuse a se achizitiona prin proiect,la acordul expres al proprietarului prin care acesta se obliga prin Contractul de comodat sa 
amenajeze spatiul pentru a deveni propice activitatii propuse de solicitant precum si prezentarea extrasului de Carte Funciara in care sa fie inscrise toate datele referitoare la 
teren, constructii, inscrieri privitoare la proprietate si inscrieri privitoare la sarcini ( inscrierea Contractului de comodat in Cartea Funciara). Proiectul este neeligibil deoarece 
la criteriul de eligibilitate EG6 nu s-a raspuns la E 3.4 Fisa de solicitarea a informatiilor suplimentare iregistrata la nr. 2748/18.01.2013 prin care s-au cerut clarificari cu 
privire la amenajare interioara ( suprafata, finisaje, utilitati ) corelat cu echipamentele si dotarile propuse a se achizitiona prin proiect,la acordul expres al proprietarului prin 
care acesta se obliga prin Contractul de comodat sa amenajeze spatiul pentru a deveni propice activitatii propuse de solicitant precum si prezentarea extrasului de Carte 
Funciara in care sa fie inscrise toate datele referitoare la teren, constructii, inscrieri privitoare la proprietate si inscrieri privitoare la sarcini ( inscrierea Contractului de 
comodat in Cartea Funciara).
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833 312 C 01 12 3 19 00038 2012 9 28

ACHIZITIA DE UTILAJE 
PENTRU ECHIPAMENTE 
AUXILIARE PRODUCTIEI 

VEGETALE 

MOLDOVAN 
IONICA TUDOR 

TRAIAN
GIURGIU

Comuna/Oras 
ADUNATII-

COPACENI Sat 
MOGOSESTI

- - - - - - - - - - 70.260 3.500 49.182 0 21.078 125.496.209

Pentru analizarea punctelor 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 si 1.5 au fost efectuate verificari pentru solicitantul MOLDOVAN IONICA TUDOR TRAIAN si au fost atasate: - print screen-
urile din Bazele de date SAPARD / FEADR care demonstreaza ca solicitantul nu a mai beneficiat de alte finantari nerambursabile, fiind in concordanta cu modul in care a 
bifat pct. C din Cererea de Finantare si cu Declaratia F din CF.- print screen-urile din RECOM care demonstraza ca domnul Moldovan Ionica Tudor Traian - CNP 
1761119463075, detine 100% parti sociale, fiind asociat unic in cadrul SC FAMO SRL si detine 0,064% actiuni in cadrul SC DORINVEST SA.Domnul Moldovan Ionica 
Tudor Traian este intreprinedere legata cu SC FAMO SRL prin intermediul actionarului unic domnul Moldovan Ionica Tudor Traian deoarece:- acesta detine peste 50% din 
partile sociale la SC FAMO SRL;- activitatea pe care domnul Moldovan Ionica Tudor Traian isi propune sa o desfasoare in cadrul proiectului conform CAEN 0161 „Activitati 
auxiliare productiei vegetale”, respectiv activitati de arat si dezinfectat solul in cadrul fermelor detinatoare de sere si solarii, reprezinta activitati care se desfasoara pe o piata 
adiacenta cu activitatea desfasurata de SC FAMO SRL care are CAEN 0119 „Cultivarea altor plante din culturi nepermanente”, conform careia SC FAMO SRL desfasoara 
activitati de cultivare a legumelor si florilor in sere si solarii, fiind beneficiarul proiectului ” Constructia de spatii protejate pentru productia de legume si flori”, finantat prin prin 
Programul SAPARD.Fata de cele mentionate mai sus rezulta ca domnul Moldovan Ionica Tudor Traian a completat eronat statutul de intreprindere autonoma in Anexa 4.1 
– „Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijloci”, corect este statutul de intreprindere legata cu SC FAMO SRL, fapt pentru care 
proiectul este declarat neeligibil, in conformitate cu Metodologia de verificare a Fisei de verificare a eligibilitatii E 3.1 – M 312, mentionata in Manualul de procedura pentru 
evaluarea si selectarea cererilor de finantare – M 01-02 versiunea 07. Urmare a Raspunsului la Informatiile suplimentare inregistrate la OJPDRP Giurgiu cu nr. 
2883/22.03.2013 au fost clarificate toate aspectele solicitate. In cadrul Anexei nr.4.1 solicitantul a declarat eronat statutului intreprinderii ca fiind intreprindere autonoma, fa
pentru care intregul proiect devine neeligibil iar intreaga investitie prevazuta de catre solicitant la categoria cheltuielilor eligibile a fost reincadrata la categoria cheltuielilor 
neeligibile. Echipamentele prevazute prin proiect nu se pot identifica in totalitate in Baza de date de preturi postata pe site-ul APDRP, fapt pentru care solicitantul a 
prezentat 3 oferte. Ca urmare a declararii eronate a statutului de intreprindere autonoma a solicitantului, intreaga investitie prevazuta de acesta la categoria cheltuielilor 
eligibile a fost reincadrata la categoria cheltuielilor neeligibile.Planul financiar a fost modificat de catre evaluator ca efect al concluziei asupra statutului solicitantului. In baza 
informatiilor prezentate in Cererea de Finantare nu s-a putut identifica incercarea de a crea conditii artificiale pentru acordarea sprijinului. Neeligibilitatea solicitantului: 
Domnul Moldovan Ionica Tudor Traian este intreprinedere legata cu SC FAMO SRL prin intermediul actionarului unic domnul Moldovan Ionica Tudor Traian deoarece:- 
acesta detine peste 50% din partile sociale la SC FAMO SRL;- activitatea pe care domnul Moldovan Ionica Tudor Traian isi propune sa o desfasoare in cadrul proiectului 
conform CAEN 0161 „Activitati auxiliare productiei vegetale”, respectiv activitati de arat si dezinfectat solul in cadrul fermelor detinatoare de sere si solarii, reprezinta 
activitati care se desfasoara pe o piata adiacenta cu activitatea desfasurata de SC FAMO SRL care are CAEN 0119 „Cultivarea altor plante din culturi nepermanente”, 
conform careia SC FAMO SRL desfasoara activitati de cultivare a legumelor si florilor in sere si solarii, fiind beneficiarul proiectului ” Constructia de spatii protejate pentru 
productia de legume si flori”, finantat prin prin Programul SAPARD.Fata de cele mentionate mai sus rezulta ca domnul Moldovan Ionica Tudor Traian a completat eronat 
statutul de intreprindere autonoma in Anexa 4.1 – „Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijloci”, corect este statutul de intreprindere 
legata cu SC FAMO SRL, fapt pentru care proiectul este declarat neeligibil, in conformitate cu Metodologia de verificare a Fisei de verificare a eligibilitatii E 3.1 – M 312, 
mentionata in Manualul de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare – M 01-02 versiunea 07.

834 312 M 01 12 3 19 00042 2012 9 28

ACHIZITIA UTILAJELOR 
PENTRU PRODUCTIA 

PAVAJELOR IN SAT VARASTI, 
JUD. GIURGIU

MAXIMOLD 
CONSTRUCT 

S.R.L.
GIURGIU

Comuna/Oras 
VARASTI Sat 

VARASTI
- - - - - - - - - - 234.920 0 199.682 0 35.238 125.695.891

-La vizita pe teren solicitantul SC MAXIMOLD CONSTRUCT SRL prin reprezentantul legal Bumbac Marcel imputerniceste pe Gandrabura Ghenadie, angajat al aceleiasi 
societati sa reprezinte unitatea in relatia cu APDRP si sa semneze toate actele si documentele necesare in cadrul proiectului. Imputernicirea nu este autentificata la notariat, 
este doar datata , numerotata, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al societatii SC MAXIMOLD CONSTRUCT SRL. Desi la confirmarea vizitei pe teren i-am 
specificat faptul ca imputernicitul trebuie sa prezinte procura notariala, la data vizitei pe teren imputernicitul a prezentat doar procura intocmita de responsabilul legal, nefiind 
autentificata, motivand ca va aduce procura notariala la raspunsul privind informatiile suplimentare, contrar procedurilor FEADR. Mentionez ca dl Gandrabura Ghenadie, 
angajat al SC MAXIMOLD CONSTRUCT SRL este si administratorul, asociatul unic si reprezentantul legal al societatii SC MAXI EUROWOOD SRL, societate care a 
depus in aceiasi sesiune M312 - 1/12 - 28.09.2012 un proiect pentru producerea laditelor de lemn si care este amplasata in aceiasi locatie cu cea a SC MAXIMOLD 
CONSTRUCT SRL .-Amplasarea proiectului nu este conforma cu cea specificata in Cererea de finantare si cu Contractul de comodat autentificat sub nr. 1868/23.05.2011, 
incheiat intre SC CARPIND IMPEX SRL , reprezentata de dl Brebenel Ion si SC MAXIMOLD CONSTRUCT SRL. Conform schitei plan, anexa ce face parte integranta din 
prezentul act cladirea C3 cu denumirea de depozit are suprafata de 247 m.p. Cladirea conform schitei este independenta de alte cladiri,inclusiv de cladirea C4 cu 
denumirea tot de depozit si cu o suprafata de 224 mp, cladire care face obiectul Contractului de comodat nr. 1869/23.05.2011 emis pentru SC MAXI EUROWOOD IMPEX 
SRL.La vizita pe teren dl Gandrabura Ghenadie, imputernicit de SC MAXIMOLD CONSTRUCT SRL, ne prezinta o alta locatie care conform schitei reprezinta cladirea C6, 
denumita atelier si care are o suprafata de 744 m.p. Cladirea este despartita pe lungime in doua parti, acesta. Atentionat ca aceasta cladire nu este cea specificata in 
Contractul de comodat, acesta motiveaza redactarea contractului ca fiind gresita si ca locatia este cea indicata de el, iar in momentul cand se va selecta proiectul va face 
Act aditinal la contract prin care va modifica locatia. Mentionez ca dl Gandrabura Ghenadie a confirmat ca in aceasta cladire, in cea de-a doua parte despartita pe lungime a 
cladirii C6 -Atelier isi va desfasura activitatea si celalalt solicitant si anume SC MAXI EUROWOOD IMPEX SRL - producere ladite din lemn. Intrucat amplasarea proiectului 
la vizita pe teren nu corespunde cu documentul 3 -Contractul de comodatnr.1868/23.05.2013 Cererea de finantare nu ideplineste din punct de vedere al verificarii pe 
terenconditiile pentru a fi declarata eleigibila din cauza motivelor expuse mai sus. In Anaxa B1- Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie solicitantul produce in 
anul 1 si 2 1.313.280 de bucati pavaje si 41.000 buc pavaje sculptate(mestesuguri), in total 1.354.280 bucati.In anul 3,4 si 5 nu mai produce pavaje sculpate , iar 
capacitatea de productie scade la 547.200 pavaje, mai putin cu 807.120 buc pavaje, in conditiile in care capacitatea de productie terebuia macar mentinuta la capacitatea 
anilor 1 si 2. In Prognoza cheltuielilor -Anexa B2 cheltuielile pentru exploatare total se mentin la nivelul anilor 1 si 2. In aceste conditii productia scade, iar cheltuielile cresc 
cu aprox 45-46% in anii 3,4 si 5 de prognoza. Nu exista corelatie intre venituri si cheltuieli si de aici toate celelalte anexe sufera modificari si se denatureaza foarte mult 
realitatea. Desi au fost solicitate informatii suplimentare solicitantul nu a dat importanta si nu a raspuns in mod corect la acestea. Solicitantul a prezentat 3 oferte pentru 
bunuri, pentru servicii experul a printat din baza de date In cazul in care proiectele prevad activitati de productie, intensitatea ajutorului public va fi de pana la 85% din totalul 
cheltuielilor eligibile. Procentul de 85% se aplică numai activităţilor incluse în codurile CAEN cuprinse în Anexa 9B – ”Lista codurilor CAEN de productie de bunuri„ - se va 
bifa manual deoarece nu exista casuta . -La vizita pe teren solicitantul SC MAXIMOLD CONSTRUCT SRL prin reprezentantul legal Bumbac Marcel imputerniceste pe 
Gandrabura Ghenadie, angajat al aceleiasi societati sa reprezinte unitatea in relatia cu APDRP si sa semneze toate actele si documentele necesare in cadrul proiectului. 
Imputernicirea nu este autentificata la notariat, este doar datata , numerotata, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal al societatii SC MAXIMOLD CONSTRUC
SRL. Desi la confirmarea vizitei pe teren i-am specificat faptul ca imputernicitul trebuie sa prezinte procura notariala, la data vizitei pe teren imputernicitul a prezentat doar 
procura intocmita de responsabilul legal, nefiind autentificata, motivand ca va aduce procura notariala la raspunsul privind informatiile suplimentare, contrar procedurilor 
FEADR. Mentionez ca dl Gandrabura Ghenadie, angajat al SC MAXIMOLD CONSTRUCT SRL este si administratorul, asociatul unic si reprezentantul legal al societatii SC 
MAXI EUROWOOD SRL, societate care a depus in aceiasi sesiune M312 - 1/12 - 28.09.2012 un proiect pentru producerea laditelor de lemn si care este amplasata in 
aceiasi locatie cu cea a SC MAXIMOLD CONSTRUCT SRL .-Amplasarea proiectului nu este conforma cu cea specificata in Cererea de finantare si cu Contractul de 
comodat autentificat sub nr. 1868/23.05.2011, incheiat intre SC CARPIND IMPEX SRL , reprezentata de dl Brebenel Ion si SC MAXIMOLD CONSTRUCT SRL. Conform 
schitei plan, anexa ce face parte integranta din prezentul act cladirea C3 cu denumirea de depozit are suprafata de 247 m.p. Cladirea conform schitei este independenta de 
alte cladiri,inclusiv de cladirea C4 cu denumirea tot de depozit si cu o suprafata de 224 mp, cladire care face obiectul Contractului de comodat nr. 1869/23.05.2011 emis 
pentru SC MAXI EUROWOOD IMPEX SRL.La vizita pe teren dl Gandrabura Ghenadie, imputernicit de SC MAXIMOLD CONSTRUCT SRL, ne prezinta o alta locatie care 
conform schitei reprezinta cladirea C6, denumita atelier si care are o suprafata de 744 m.p. Cladirea este despartita pe lungime in doua parti, acesta. Atentionat ca aceasta 
cladire nu este cea specificata in Contractul de comodat acesta motiveaza redactarea contractului ca fiind gresita si ca locatia este cea indicata de el iar in momentul can

835 312 M 01 12 3 19 00035 2012 9 28 CENTRU PRODUCTIE 
INGRASAMINTE

SC VELIA 
AGROSERV SRL GIURGIU

Comuna/Oras 
OINACU Sat 

OINACU
- - - - - - - - - - 235.200 0 199.920 0 35.280 125.895.811

Punctul 1.2 – NUAvand in vedere faptul ca proiectul a fost declarat neeligibil prin neindeplinirea criteriilor de eligibilitate EG1, EG5, EG6 si punctul 6 s-a considerat ca 
declaratia F pe propria raspundere a solicitantului nu este respectata la punctul 2 – Declar ca indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in fisa masurii si Ghidul 
Solicitantului si ma angajez sa le respect pe perioada de valabilitate a contractului de finantare si monitorizare a investitiei, inclusiv criteriile de selctie pentru care am fost 
punctat si respectiv punctul 8 – Declar pe propria raspundere ca in cazul in care nu respect oricare dintre punctele prevazute in aceasta declaratie proiectul sa devina 
neeligibil in baza criteriului “Eligibilitatea solicitantului” sau contractual sa fie reziliat.Punctul 1.4 I. Verificarea punctului 1.4 s-a completat cu cerințele notei APDRP 
înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 și vizează aplicarea prevederilor instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221, privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi 
încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. În urma verificărilor s-a constatat faptul că asociatul unic al 
solicitantului (Cireap Livia) nu mai este asociat in cadrul altei societati si, atât în nume propriu cât și prin această societate, nu a fost identificat ca având contractate sau în 
derulare alte proiecte finanțate prin FEADR în cadrul aceleași măsuri sau în cadrul altor măsuri. Conform precizarilor din metodologia de verificare aferenta M312, dacă 
expertul regăseşte prin verificarea în RECOM că acţionarii/asociatii sunt acţionari/asociati în alte societăţi se continuă verificarea în bazele de date FEADR dacă aceste 
societăţi au, în cadrul altor măsuri, proiecte în curs de derulare (în curs de evaluare) sau au proiecte contractate şi nefinalizate, se verifică, în proiectele identificate în baza 
de date, dacă există legături economice între solicitant şi societăţile respective sau dacă există complementaritate sau dependenţă a activităţilor propuse prin proiecte. 
Punctul 1.2 – NUAvand in vedere faptul ca proiectul a fost declarat neeligibil prin neindeplinirea criteriilor de eligibilitate EG1, EG5, EG6 si punctul 6 s-a considerat ca 
declaratia F pe propria raspundere a solicitantului nu este respectata la punctul 2 – Declar ca indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute in fisa masurii si Ghidul 
Solicitantului si ma angajez sa le respect pe perioada de valabilitate a contractului de finantare si monitorizare a investitiei, inclusiv criteriile de selctie pentru care am fost 
punctat si respectiv punctul 8 – Declar pe propria raspundere ca in cazul in care nu respect oricare dintre punctele prevazute in aceasta declaratie proiectul sa devina 
neeligibil in baza criteriului “Eligibilitatea solicitantului” sau contractual sa fie reziliat.PUNCTUL 1.4 Verificarea punctului 1.4 s-a completat cu cerințele notei APDRP 
înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 și vizează aplicarea prevederilor instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221, privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi 
încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. a) În urma verificărilor s-a constatat faptul că asociatul unic al 
solicitantului (Cireap Livia) nu mai este asociat in cadrul altei societati si, atât în nume propriu cât și prin această societate, nu a fost identificat ca având contractate sau în 
derulare alte proiecte finanțate prin FEADR în cadrul aceleași măsuri sau în cadrul altor măsuri. b) Asociatul unic al solicitantului (Cireap Livia)nu a fost gasit in baza de 
date FEADR, cu proiect depus in aceeasi sesiune sau in sesiuni diferite proiecte ca persoana fizica autoritata, intreprindere individuala sau actionar al unei societati 
comerciale. EG1 si EG 6 – NU.Solicitantii trebuie sa prezinte ca si document justificativ pentru a face dovada detinerii unuia din drepturile reale mentionate mai sus, 
extrasul de carte funciara valabil.In cazul in care solicitantul nu a prezentat extrasul de carte funciara, expertul verifica documentul care sa certifice ca nu au fost finalizate 
lucrarile de cadastru.Expertul va verifica documentul eliberat de unitatea administrativ teritoriala care dovedeste ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru, caz in care se 
vor verifica documentele prezentate care certifica constituirea sau transmiterea dreptului respectiv in forma autentica notariala. Asa cum a fost mentionat si in contractul de 
vanzare-cumparare autentificat cu nr. 2063/20.09.2012, la baza transferului dreptului de proprietate a stat extrasul de carte funciara nr. 39768/20.09.2012 eliberat de OCPI 
Giurgiu – BCPI Giurgiu, ceea ce dovedeste faptul ca, in cazul de fata, lucrarile de cadastru erau deja finalizate.Mai mult decat atat, in textul contractului de vanzare-
cumparare se specifica faptul ca vanzarea lotului nr. 2 compus din teren intravilan curti constructii in suprafata de 6.237 mp si constructia C55 – magazie cereale in 
suprafata construita de 792 mp s-a facut in baza Acordului nr. 19.298/20.09.2012 a CEC Bank SA Sucursala Giurgiu privind ridicarea interdictiei de instrainare inscrisa in 
baza Incheierii nr. 33691/09.08.2012 a OCPI Giurgiu in Cartea Funciara nr. 30187 a localitatii Oinacu, avand nr. cadastral 30187, cu mentinerea ipotecii existente in 
favoarea CEC bank SA Sucursala Giurgiu precum si cu mentiunea: ”transmiterea dreptului de proprietate catre noul proprietar se face cu acordul noului proprietar de a 
garanta in continuare creanta Bancii, conform contractului facilitate credit nr. RQ12070316557818 din data de 27.07.2012, iar actul se va incheia cu mentinerea ipotecii si a 
interdictiilor constituite in favoarea CEC Bank SA Sucursala Giurgiu.” Conform mentiunilor din contractul de vanzare-cumparare imobilul este grevat de sarcini, cu ipoteca 
valoare de 490.000 lei + dobanzile majorate, costurile si spezele aferente in favoarea CEC Bank SA Sucursala Giurgiu, CIF 5874737 in baza contractului de ipoteca 
autentificat sub nr. 1785/08.08.2012/BNP Ciobanu Victor, avand notate interdictiile de instrainare, grevare cu sarcini, inchiriere, dezmembrare, alipire, construire, demolare, 
restructurare si amenajare, in partea a II-a Foaie de Sarcini a CF nr. 30187 a localitatii Oinacu, nr. cadastral 30187, conform Incheierii OCPI Giurgiu nr. 33691/09.08.2012, 
asa cum rezulta din Extrasul de Carte Funciara nr. 39768/20.09.2012 eliberat de OCPI Giurgiu – BCPI Giurgiu.Astfel, din cele amintite anterior se poate concluziona faptul 
ca solicitantul nu a depus in cadrul Cererii de finantare Extras de carte funciara document obligatoriu in cadrul verificarii eligibilitatii solicitantului si nici acordul CEC Ban
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836 312 M 01 12 3 19 00033 2012 9 28

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 
SPECIFICE FABRICARII DE 

ARTICOLE DE 
IMBRACAMINTE DE CATRE 

SC NISSINTEX FASHION SRL 
DIN COMUNA SLOBOZIA, 

NR.663, CAMERA 1, ETAJ 1, 
JUDETUL GIURGIU

NISSINTEX 
FASHION SRL GIURGIU

Comuna/Oras 
SLOBOZIA Sat 

SLOBOZIA
- - - - - - - - - - 235.295 0 200.000 0 35.295 126.095.811

In varianta initiala a proiectului SC Nissintex Fashion SRL isi propunea angajarea unui numar de 101 salariati, iar in raspunsul la informatiile suplimentare solicitate, 
angajeaza peste 80 persoane. Categoriile de solicitanti eligibili pentru masura 312 sunt: Persoanele fizice si Microintreprinderile cu mai putin de 10 angajati. In acest 
context, SC Nissintex Fashion SRL nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili. Nu s-a mai efectuat evaluarea criteriilor de eligibilitate deoarece solicitantul nu face parte din 
categoria beneficiarilor eligibili, din cauza numarului mare de salariati. Din cauza dimensionarii gresite a numarului de salariati, numarul de obiecte de investitii (masini de 
cusut) este exagerat, fapt care influenteaza toti indicatorii financiari si face imposibila demonstrarea viabilitatii investitiei. Obiectele de investitii, constand in principal in 
masini de cusut, sunt dimensionate pentru un numar de 80 - 100 salariati, nu pentru maxim 9, cat prevede legislatia microintreprinderilor.Prin fisa de solicitare a informatiil
suplimentare, formula E3.4, s-a cerut dimensionarea obiectelor de investitii la numarul de personal maxim admis = 9 salariati. Solicitantul nu a tinut cont de recomandare, 
context in care Bugetul indicativ nu exprima realitatea si nu poate fi luat in consideratie. Nu este cazul, din cauza numarului exagerat de obiecte de investitii, in comparatie 
cu personalul maxim admis. In mod tendentios valoarea ajutorului public inscrisa in Planul financiar a fost mntinuta la 200.000 euro, desi din calcul reiese 229.395 euro, 
ceea ce depaseste suma maxima admisa de masura 312. Nu au fost create conditii artificiale. Proiectul este declarat neeligibil din urmatoarele motive:- Solicitantul nu se 
incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili, numarul de slariati fiind cu mult mai mare decat cel admis pentru microintreprinderi; - Valoarea ajutorului public depaseste 
plafonul admis de 200.000 euro. - Numarul si valoarea obietelor de investitii sunt supradimensionate, pentru 80 - 100 de angajati;

837 312 M 01 12 4 20 00009 2012 9 27 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
PRESTARI SERVICII

S.C. FEVALDAN 
SERVICE S.R.L. GORJ

Comuna/Oras 
TURCINESTI Sat 

RUGI
- - - - - - - - - - 284.250 0 198.975 0 85.275 126.294.786

In urma verificarilor prin serviciul online RECOM s-a constatat ca reprezentantul legal de proiect asociat unic in SC FEVALDAN SERVICE SRL se regaseste si in firma SC 
ELPROMEX CONSULT SRL ca asociat cu cota de participare de 50% si calitate de administrator in care desfasoara activitati pe aceeasi piata relevanta prin activitatile 
autorizate conform ART.15 DIN l359/2004 din certificatul constatator al ORC.In concluzie declaratia privind statutul de intreprindere ANEXA 1.1 este incorecta, deci 
solicitantul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili si proiectul devine neeligibil. S-au solicitat imformatii suplimentare pentru corelare Anexa B5 pct.A1 cu bugetul 
indicativ In urma verificarilor prin serviciul online RECOM s-a constatat ca reprezentantul legal de proiect asociat unic in SC FEVALDAN SERVICE SRL se regaseste si in 
firma SC ELPROMEX CONSULT SRL ca asociat cu cota de participare de 50% si calitate de administrator in care desfasoara activitati pe aceeasi piata relevanta prin 
activitatile autorizate conform ART.15 DIN l359/2004 din certificatul constatator al ORC.In concluzie declaratia privind statutul de intreprindere ANEXA 1.1 este incorecta, 
deci solicitantul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili si proiectul devine neeligibil.

838 312 M 01 12 4 20 00010 2012 9 27

,, CONSTRUIRE SPATIU 
PRODUCTIE  MOBILA, 
ACHIZITIE UTILAJE SI  

MIJLOC DE TRANSPORT ”

SC MOBILIFE 
DESIGN SRL GORJ

Comuna/Oras 
SCOARTA Sat 
COPACIOASA

- - - - - - - - - - 116.198 0 98.768 0 17.430 126.393.554

EG 1:Solicitantul nu a depus la cererea de finantare extrasul de carte funciara sau document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru. EG 1:Solicitantul 
nu a depus la cererea de finantare extrasul de carte funciara sau document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru. Proiectul este neeligibil deoarece 
nu a fost indeplinit criteriu EG1.Solicitantul nu a depus la cererea de finantare extrasul de carte funciara sau document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de 
cadastru. Proiectul este neeligibil deoarece nu a fost indeplinit criteriu EG1.Solicitantul nu a depus la cererea de finantare extrasul de carte funciara sau document care sa 
certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru.

839 312 M 01 12 4 20 00005 2012 9 27
CONSTRUIRE FABRICA DE 

PELETI IN COMUNA LELESTI 
JUDETUL GORJ

SC TOPLEADERS 
PELLET SRL GORJ

Comuna/Oras 
LELESTI Sat 
FRATESTI

- - - - - - - - - - 235.280 0 199.988 0 35.292 126.593.542

Punctul 1.1:Solicitantul SC TOPLEADERS PELLET SRL este infiintat in 2012. In urma verificarii in RECOM s-a constatat ca asociatul unic Mujescu Catalin-Constantin 
mai este asociat intr-o alta firma, cu 50% alaturi de Sprincenatu Victor. Prin urmare, solicitantul SC TOPLEADERS PELLET SRL, avand codul CAEN 1629- Fabricarea 
altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite, este firma legata cu firma SC TOPPELETS SRL care functioneaza din 
2009 pe aceeasi piata, fiind inregistrat cu aceleasi cod CAEN.Prin urmare, solicitantul nu a completat corespunzator declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria 
microintreprinderilor, unde s-a bifat intreprindere autonoma, iar la date utilizate pentru a se stabili categoria microintreprinderii, solicitantul nu a completat nicio data 
referitoare la numarul de angajati, cifra de afaceri si active totale.Avand in vedere cele mentionate, solicitantul nu indeplineste punctul 1.1 de verificat, iar cererea de 
finantare este neeligibila.Punctul 1.2:Solicitantul nu si-a insusit in totalitate punctele din Declaratia F, intrucat nu a bifat si punctul 8: ”Declar pe propria raspundere ca in 
cazul in care nu respect oricare din punctele prevazute in aceasta declaratie proiectul sa devina neeligibil in baza criteriului ” Eligibilitatea solicitantului” sau contractul sa fie 
reziliat.Observatii neindeplinire criterii de eligibilitate EG2- ”Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” si EG6-”Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de 
proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani”:- In contractul de vanzare cumparare nr. 3215/12.07.2012, se mentioneaza ca pretul vanzarii este de 
20.000 lei, din care cumparatorii au primit jumatate, diferenta de 10.000 lei urmand sa o primeasca pana la data de 31.12.2012. intrucat pretul nu a fost achitat in intregime
in Extrasul CF, punctul C.Partea III (foaie de capat) se noteaza dreptul de ipoteca legala pentru diferenta de pret neachitata.- Astfel, avand in vedere cele mentionate, 
solicitantul nu indeplineste aceste criterii de eligibilitate, fapt pentru care proiectul este declarat neeligibil.- In contractul de vanzare cumparare nr. 3215/12.07.2012, se 
mentioneaza ca pretul vanzarii este de 20.000 lei, din care cumparatorii au primit jumatate, diferenta de 10.000 lei urmand sa o primeasca pana la data de 31.12.2012. 
intrucat pretul nu a fost achitat in intregime, in Extrasul CF, punctul C.Partea III (foaie de capat) se noteaza dreptul de ipoteca legala pentru diferenta de pret neachitata.- 
Astfel, avand in vedere cele mentionate, solicitantul nu indeplineste aceste criterii de eligibilitate, fapt pentru care proiectul este declarat neeligibil.Alte elemente legate de 
intocmirea cererii de finantare:- Nu s-a prezentat in SF compartimentarea spatiilor si suprafata aferenta acestora;- Nu se regasesc toate utilajele/ echipamentele/dotarile in 
cadrul punctului 3.8, acestea nu pot fi identificate in cadrul bugetului indicativ;- Oferta pe baza careia s-a stabilit rezonabilitatea preturilor nu are numar si data, desi se 
mentioneaza ca este valabila 90 de zile;- In cadrul Anexei 2, obiect 4- Atelier sculptura lemne nu s-a defalcat montajul pentru utilajele cu montaj, in valoare de 510 Euro.

840 312 M 01 12 4 20 00030 2012 9 28

ACHIZITIONAREA UNUI 
BULDOEXCAVATOR DE 

CATRE BORDINC IONUTA-
MIRELA PFA, COMUNA 

PADES, SAT CERNA-SAT, 
NR.54, JUD. GORJ

BORDINC  
IONUTA-MIRELA GORJ

Comuna/Oras 
PADES Sat CERNA 

SAT
- - - - - - - - - - 52.000 0 36.400 0 15.600 126.629.942

In urma verificarii in baza de date RECOM s-a constatat ca asociatul, Bordinc Ionuta Mirela CNP2750830182765 nu mai este asociat si administrator in alte societati. Prin 
urmare, se considera ca declaratia pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii intr-una de tip „autonoma” este corecta. In urma verificarii in baza de date RECOM 
s-a constatat ca asociatul, Bordinc Ionuta Mirela CNP2750830182765 nu mai este asociat si administrator in alte societati. Prin urmare, se considera ca declaratia pe 
propria raspundere privind incadrarea intreprinderii intr-una de tip „autonoma” este corecta. In urma verificarii extinse s-au constatat urmatoarele:In imediata vecinatate a 
amplasamentului investitiei se mai pot identifica si alte doua investitii ce se doresc a fi realizate in cadrul masurii 312 si anume:• Cererea de Finantare 
F312M011242000027 depusa de catre Troaca Silviu-Laurentiu PFA cu titlul „Achizitionarea unui buldoexcavator de catre Troaca Silviu Laurentiu PFA, comuna Pades, sat 
Cerna Sat, nr. 56, judetul Gorj”;• Cererea de Finantare F312M011242000018 depusa de catre Troaca Liliana cu titlul „Achizitionarea unui buldoexcavator de catre Troaca 
Liliana, comuna Pades, sat Cerna Sat, nr. 66, judetul Gorj”.Toate cele trei investitii sunt de acelasi tip, respectiv se intentioneaza achizitia cate unui buldoexcavator pentru 
desfasurarea activitatii aferente codului CAEN 4312 ”Lucrari de pregatire a terenului”. Se constata ca, asa cum au descris cei trei potentiali beneficiari activitatea si fluxul 
tehnologic ca urmare a implementarii proiectelor, acest utilaj nu poate realiza toata gama de lucrari necesare activitatii de pregatire a terenului. Astfel, achizitia acestui utilaj 
nu a fost fundamentata in functie de fluxul tehnologic si de capacitatea de productie prognozata, utilizandu-se tarife nejustificate in calculul indicatorilor economico-
financiari.Memoriile justificative sunt elaborate de catre aceeasi firma de consultanta, respectiv SC ALEXA CONSULTING SRL, aceste documente furnizand informatii 
absolut identice in toate cele trei Cereri de Finantare, inclusiv greselile conform carora solicitantii vor fi „viitoare intreprinderi individuale”- cap. 2.4.Intre cei trei solicitanti s-au 
identificat relatii de rudenie confirmate de catre Contractele de Vanzare Cumparare prin care Troaca Silviu Laurentiu si Bordinc Ionuta-Mirela au achizitionat suprafetele de 
teren necesare amplasarii utilajelor de la tatal lor TROACA IONITA, CNP 1490807182761. In urma verificarii bazei de date RECOM, s-a constatat ca acesta este 
administrator si asociat majoritar in doua societati comerciale: CARPATINA CERNA SAT SRL si TIL MONTANA CERNA SAT SRL care sunt autorizate sa functioneze 
conform art. 15/L359 pe codul 0201 (CAEN REV. 1), cod CAEN care include activitati de tip 0210 (rev 2) „Cultivarea arborilor: plantarea, replantarea, trnsplantarea, rarirea 
si conservarea padurilor si a drumurilor forestiere” si 0220 (rev 2) „Exploatare forestiera: taierea arborilor si producerea de lemn”.De mentionat este si faptul ca, unul dintre 
cei trei solicitanti, respectiv TROACA SILVIU LAURENTIU este asociat in CARPATINA CERNA SAT SRL existand posibilitatea ca utilajul achizitionat prin implementarea 
proiectului sa fie utilizat in cadrul activitatilor desfasurate de catre societatile mentionate mai sus si administrate de catre tatal sau.Astfel, tinand cont de cele prezentate, se 
constata ca se incearca crearea unor conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. In urma 
verificarii extinse s-au constatat urmatoarele:In imediata vecinatate a amplasamentului investitiei se mai pot identifica si alte doua investitii ce se doresc a fi realizate in 
cadrul masurii 312 si anume:• Cererea de Finantare F312M011242000027 depusa de catre Troaca Silviu-Laurentiu PFA cu titlul „Achizitionarea unui buldoexcavator de 
catre Troaca Silviu Laurentiu PFA, comuna Pades, sat Cerna Sat, nr. 56, judetul Gorj”;• Cererea de Finantare F312M011242000018 depusa de catre Troaca Liliana cu titlul 
„Achizitionarea unui buldoexcavator de catre Troaca Liliana, comuna Pades, sat Cerna Sat, nr. 66, judetul Gorj”.Toate cele trei investitii sunt de acelasi tip, respectiv se 
intentioneaza achizitia cate unui buldoexcavator pentru desfasurarea activitatii aferente codului CAEN 4312 ”Lucrari de pregatire a terenului”. Se constata ca, asa cum au 
descris cei trei potentiali beneficiari activitatea si fluxul tehnologic ca urmare a implementarii proiectelor, acest utilaj nu poate realiza toata gama de lucrari necesare activit
de pregatire a terenului. Astfel, achizitia acestui utilaj nu a fost fundamentata in functie de fluxul tehnologic si de capacitatea de productie prognozata, utilizandu-se tarife 
nejustificate in calculul indicatorilor economico-financiari.Memoriile justificative sunt elaborate de catre aceeasi firma de consultanta, respectiv SC ALEXA CONSULTING 
SRL, aceste documente furnizand informatii absolut identice in toate cele trei Cereri de Finantare, inclusiv greselile conform carora solicitantii vor fi „viitoare intreprinderi 
individuale”- cap. 2.4.Intre cei trei solicitanti s-au identificat relatii de rudenie confirmate de catre Contractele de Vanzare Cumparare prin care Troaca Silviu Laurentiu si 
Bordinc Ionuta-Mirela au achizitionat suprafetele de teren necesare amplasarii utilajelor de la tatal lor TROACA IONITA, CNP 1490807182761. In urma verificarii bazei de 
date RECOM, s-a constatat ca acesta este administrator si asociat majoritar in doua societati comerciale: CARPATINA CERNA SAT SRL si TIL MONTANA CERNA SAT 
SRL care sunt autorizate sa functioneze conform art. 15/L359 pe codul 0201 (CAEN REV. 1), cod CAEN care include activitati de tip 0210 (rev 2) „Cultivarea arborilor: 
plantarea, replantarea, trnsplantarea, rarirea si conservarea padurilor si a drumurilor forestiere” si 0220 (rev 2) „Exploatare forestiera: taierea arborilor si producerea de 
lemn”.De mentionat este si faptul ca, unul dintre cei trei solicitanti, respectiv TROACA SILVIU LAURENTIU este asociat in CARPATINA CERNA SAT SRL existand 
posibilitatea ca utilajul achizitionat prin implementarea proiectului sa fie utilizat in cadrul activitatilor desfasurate de catre societatile mentionate mai sus si administrate de 
catre tatal sau.Astfel, tinand cont de cele prezentate, se constata ca se incearca crearea unor conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel 
un avantaj care contravine obiectivelor măsurii Cererea de Finantare este neeligibila deoarece nu este indeplinit punctul 6 Cererea de Finantare este neeligibila deoar
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841 312 M 01 12 4 20 00027 2012 9 28

ACHIZITIONAREA UNUI 
BULDOEXCAVATOR DE 
CATRE TROACA SILVIU-

LAURENTIU PFA, COMUNA 
PADES, SAT CERNA-SAT, 

NR.56, JUD. GORJ

TROACA SILVIU-
LAURENTIU PFA GORJ

Comuna/Oras 
PADES Sat CERNA 

SAT
- - - - - - - - - - 52.000 0 36.400 0 15.600 126.666.342

In urma verificarii in baza de date RECOM s-a constatat ca Troaca Silviu Laurentiu CNP1840324183648 mai este asociat cu o cota de participare de 2% in SC 
CARPATINA CERNA SAT SRL. Prin urmare, se considera ca declaratia pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii intr-una de tip „autonoma” este corecta. In 
urma verificarii in baza de date RECOM s-a constatat ca Troaca Silviu Laurentiu CNP1840324183648 mai este asociat cu o cota de participare de 2% in SC CARPATINA 
CERNA SAT SRL. Prin urmare, se considera ca declaratia pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii intr-una de tip „autonoma” este corecta. In urma verificarii 
extinse s-au constatat urmatoarele:In imediata vecinatate a amplasamentului investitiei se mai pot identifica si alte doua investitii ce se doresc a fi realizate in cadrul masurii 
312 si anume:• Cererea de Finantare F312M011242000030 depusa de catre Bordinc Ionuta Mirela cu titlul „Achizitionarea unui buldoexcavator de catre Bordinc Ionuta 
Mirela PFA, comuna Pades, sat Cerna Sat, nr. 54, judetul Gorj”;• Cererea de Finantare F312M011242000018 depusa de catre Troaca Liliana cu titlul „Achizitionarea unui 
buldoexcavator de catre Troaca Liliana, comuna Pades, sat Cerna Sat, nr. 66, judetul Gorj”.Toate cele trei investitii sunt de acelasi tip, respectiv se intentioneaza achizitia 
cate unui buldoexcavator pentru desfasurarea activitatii aferente codului CAEN 4312 ”Lucrari de pregatire a terenului”. Se constata ca, asa cum au descris cei trei potentiali 
beneficiari activitatea si fluxul tehnologic ca urmare a implementarii proiectelor, acest utilaj nu poate realiza toata gama de lucrari necesare activitatii de pregatire a terenului. 
Astfel, achizitia acestui utilaj nu a fost fundamentata in functie de fluxul tehnologic si de capacitatea de productie prognozata, utilizandu-se tarife nejustificate in calculul 
indicatorilor economico-financiari.Memoriile justificative sunt elaborate de catre aceeasi firma de consultanta, respectiv SC ALEXA CONSULTING SRL, aceste documente 
furnizand informatii absolut identice in toate cele trei Cereri de Finantare, inclusiv greselile conform carora solicitantii vor fi „viitoare intreprinderi individuale”- cap. 2.4.Intre 
cei trei solicitanti s-au identificat relatii de rudenie confirmate de catre Contractele de Vanzare Cumparare prin care Troaca Silviu Laurentiu si Bordinc Ionuta-Mirela au 
achizitionat suprafetele de teren necesare amplasarii utilajelor de la tatal lor TROACA IONITA, CNP 1490807182761. In urma verificarii bazei de date RECOM, s-a 
constatat ca acesta este administrator si asociat majoritar in doua societati comerciale: CARPATINA CERNA SAT SRL si TIL MONTANA CERNA SAT SRL care sunt 
autorizate sa functioneze conform art. 15/L359 pe codul 0201 (CAEN REV. 1), cod CAEN care include activitati de tip 0210 (rev 2) „Cultivarea arborilor: plantarea, 
replantarea, trnsplantarea, rarirea si conservarea padurilor si a drumurilor forestiere” si 0220 (rev 2) „Exploatare forestiera: taierea arborilor si producerea de lemn”.De 
mentionat este si faptul ca, unul dintre cei trei solicitanti, respectiv TROACA SILVIU LAURENTIU este asociat in CARPATINA CERNA SAT SRL existand posibilitatea ca 
utilajul achizitionat prin implementarea proiectului sa fie utilizat in cadrul activitatilor desfasurate de catre societatile mentionate mai sus si administrate de catre tatal 
sau.Astfel, tinand cont de cele prezentate, se constata ca se incearca crearea unor conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj 
care contravine obiectivelor măsurii. In urma verificarii extinse s-au constatat urmatoarele:In imediata vecinatate a amplasamentului investitiei se mai pot identifica si alte 
doua investitii ce se doresc a fi realizate in cadrul masurii 312 si anume:• Cererea de Finantare F312M011242000030 depusa de catre Bordinc Ionuta Mirela cu titlul 
„Achizitionarea unui buldoexcavator de catre Bordinc Ionuta Mirela PFA, comuna Pades, sat Cerna Sat, nr. 54, judetul Gorj”;• Cererea de Finantare F312M011242000018 
depusa de catre Troaca Liliana cu titlul „Achizitionarea unui buldoexcavator de catre Troaca Liliana, comuna Pades, sat Cerna Sat, nr. 66, judetul Gorj”.Toate cele trei 
investitii sunt de acelasi tip, respectiv se intentioneaza achizitia cate unui buldoexcavator pentru desfasurarea activitatii aferente codului CAEN 4312 ”Lucrari de pregatire a 
terenului”. Se constata ca, asa cum au descris cei trei potentiali beneficiari activitatea si fluxul tehnologic ca urmare a implementarii proiectelor, acest utilaj nu poate realiza 
toata gama de lucrari necesare activitatii de pregatire a terenului. Astfel, achizitia acestui utilaj nu a fost fundamentata in functie de fluxul tehnologic si de capacitatea de 
productie prognozata, utilizandu-se tarife nejustificate in calculul indicatorilor economico-financiari.Memoriile justificative sunt elaborate de catre aceeasi firma de 
consultanta, respectiv SC ALEXA CONSULTING SRL, aceste documente furnizand informatii absolut identice in toate cele trei Cereri de Finantare, inclusiv greselile 
conform carora solicitantii vor fi „viitoare intreprinderi individuale”- cap. 2.4.Intre cei trei solicitanti s-au identificat relatii de rudenie confirmate de catre Contractele de 
Vanzare Cumparare prin care Troaca Silviu Laurentiu si Bordinc Ionuta-Mirela au achizitionat suprafetele de teren necesare amplasarii utilajelor de la tatal lor TROACA 
IONITA, CNP 1490807182761. In urma verificarii bazei de date RECOM, s-a constatat ca acesta este administrator si asociat majoritar in doua societati comerciale: 
CARPATINA CERNA SAT SRL si TIL MONTANA CERNA SAT SRL care sunt autorizate sa functioneze conform art. 15/L359 pe codul 0201 (CAEN REV. 1), cod CAEN 
care include activitati de tip 0210 (rev 2) „Cultivarea arborilor: plantarea, replantarea, trnsplantarea, rarirea si conservarea padurilor si a drumurilor forestiere” si 0220 (rev 2) 
„Exploatare forestiera: taierea arborilor si producerea de lemn”.De mentionat este si faptul ca, unul dintre cei trei solicitanti, respectiv TROACA SILVIU LAURENTIU este 
asociat in CARPATINA CERNA SAT SRL existand posibilitatea ca utilajul achizitionat prin implementarea proiectului sa fie utilizat in cadrul activitatilor desfasurate de catre 
societatile mentionate mai sus si administrate de catre tatal sau.Astfel, tinand cont de cele prezentate, se constata ca se incearca crearea unor conditii artificiale necesare 
pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii Cererea de Finantare este neeligibila deoarece nu este indeplinit punc

842 312 M 01 12 4 20 00018 2012 9 28

ACHIZITIONAREA UNUI 
BULDOEXCAVATOR DE 

CATRE TROACA LILIANA, 
COMUNA PADES, SAT CERNA-

SAT, NR.66, JUD. GORJ

TROACA LILIANA GORJ
Comuna/Oras 

PADES Sat CERNA 
SAT

- - - - - - - - - - 52.000 0 36.400 0 15.600 126.702.742

In urma verificarii in baza de date RECOM s-a constatat ca asociatul, Troaca Liliana CNP2720530250013 nu mai este asociat si administrator in alte societati. Se considera 
ca punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” nu este indeplinit deoarece solicitanta, in completarea documentului 11.3 nu a tinut cont de nota de subsol 2 referitoare la 
intreprinderile nou infiintate, cu toate ca acest aspect a fost solicitat si prin formularul E3.4 „Fisa de solicitare de informatii suplimentare”.De asemenea, nu este indeplinita 
cerinta „Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili?” deoarece potentialul beneficiar nu a prezentat Certificatul de Atestare Fiscala pentru persoane fizice privind 
impozitele si taxele locale, document care ar fi trebuit sa fie emis de catre Primaria Comunei Pades pe raza careia Troaca Liliana detine in proprietate terenul care face 
obiectul investitiei. In urma verificarii in baza de date RECOM s-a constatat ca asociatul, Troaca Liliana CNP2720530250013 nu mai este asociat si administrator in alte 
societati. Se considera ca punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” nu este indeplinit deoarece solicitanta, in completarea documentului 11.3 nu a tinut cont de nota d
subsol 2 referitoare la intreprinderile nou infiintate, cu toate ca acest aspect a fost solicitat si prin formularul E3.4 „Fisa de solicitare de informatii suplimentare”.De 
asemenea, nu este indeplinita cerinta „Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili?” deoarece potentialul beneficiar nu a prezentat Certificatul de Atestare Fiscala 
pentru persoane fizice privind impozitele si taxele locale, document care ar fi trebuit sa fie emis de catre Primaria Comunei Pades pe raza careia Troaca Liliana detine in 
proprietate terenul care face obiectul investitiei. In urma verificarii extinse s-au constatat urmatoarele:In imediata vecinatate a amplasamentului investitiei se mai pot 
identifica si alte doua investitii ce se doresc a fi realizate in cadrul masurii 312 si anume:• Cererea de Finantare F312M011242000027 depusa de catre Troaca Silviu-
Laurentiu PFA cu titlul „Achizitionarea unui buldoexcavator de catre Troaca Silviu Laurentiu PFA, comuna Pades, sat Cerna Sat, nr. 56, judetul Gorj”;• Cererea de Finantare 
F312M011242000030 depusa de catre Bordinc Ionuta Mirela cu titlul „Achizitionarea unui buldoexcavator de catre Bordinc Ionuta Mirela PFA, comuna Pades, sat Cerna 
Sat, nr. 54, judetul Gorj”;Toate cele trei investitii sunt de acelasi tip, respectiv se intentioneaza achizitia cate unui buldoexcavator pentru desfasurarea activitatii aferente 
codului CAEN 4312 ”Lucrari de pregatire a terenului”. Se constata ca, asa cum au descris cei trei potentiali beneficiari activitatea si fluxul tehnologic ca urmare a 
implementarii proiectelor, acest utilaj nu poate realiza toata gama de lucrari necesare activitatii de pregatire a terenului. Astfel, achizitia acestui utilaj nu a fost fundamentata 
in functie de fluxul tehnologic si de capacitatea de productie prognozata, utilizandu-se tarife nejustificate in calculul indicatorilor economico-financiari.Memoriile justificative 
sunt elaborate de catre aceeasi firma de consultanta, respectiv SC ALEXA CONSULTING SRL, aceste documente furnizand informatii absolut identice in toate cele trei 
Cereri de Finantare, inclusiv greselile conform carora solicitantii vor fi „viitoare intreprinderi individuale”- cap. 2.4.Intre cei trei solicitanti s-au identificat relatii de rudenie 
confirmate de catre Contractele de Vanzare Cumparare prin care Troaca Silviu Laurentiu si Bordinc Ionuta-Mirela au achizitionat suprafetele de teren necesare amplasarii 
utilajelor de la tatal lor TROACA IONITA, CNP 1490807182761. In urma verificarii bazei de date RECOM, s-a constatat ca acesta este administrator si asociat majoritar in 
doua societati comerciale: CARPATINA CERNA SAT SRL si TIL MONTANA CERNA SAT SRL care sunt autorizate sa functioneze conform art. 15/L359 pe codul 0201 
(CAEN REV. 1), cod CAEN care include activitati de tip 0210 (rev 2) „Cultivarea arborilor: plantarea, replantarea, trnsplantarea, rarirea si conservarea padurilor si a 
drumurilor forestiere” si 0220 (rev 2) „Exploatare forestiera: taierea arborilor si producerea de lemn”.De mentionat este si faptul ca, unul dintre cei trei solicitanti, respectiv 
TROACA SILVIU LAURENTIU este asociat in CARPATINA CERNA SAT SRL existand posibilitatea ca utilajul achizitionat prin implementarea proiectului sa fie utilizat in 
cadrul activitatilor desfasurate de catre societatile mentionate mai sus si administrate de catre tatal sau.Astfel, tinand cont de cele prezentate, se constata ca se incearca 
crearea unor conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. In urma verificarii extinse s-au 
constatat urmatoarele:In imediata vecinatate a amplasamentului investitiei se mai pot identifica si alte doua investitii ce se doresc a fi realizate in cadrul masurii 312 si 
anume:• Cererea de Finantare F312M011242000027 depusa de catre Troaca Silviu-Laurentiu PFA cu titlul „Achizitionarea unui buldoexcavator de catre Troaca Silviu 
Laurentiu PFA, comuna Pades, sat Cerna Sat, nr. 56, judetul Gorj”;• Cererea de Finantare F312M011242000030 depusa de catre Bordinc Ionuta Mirela cu titlul 
„Achizitionarea unui buldoexcavator de catre Bordinc Ionuta Mirela PFA, comuna Pades, sat Cerna Sat, nr. 54, judetul Gorj”;Toate cele trei investitii sunt de acelasi tip, 
respectiv se intentioneaza achizitia cate unui buldoexcavator pentru desfasurarea activitatii aferente codului CAEN 4312 ”Lucrari de pregatire a terenului”. Se constata ca, 
asa cum au descris cei trei potentiali beneficiari activitatea si fluxul tehnologic ca urmare a implementarii proiectelor, acest utilaj nu poate realiza toata gama de lucrari 
necesare activitatii de pregatire a terenului. Astfel, achizitia acestui utilaj nu a fost fundamentata in functie de fluxul tehnologic si de capacitatea de productie prognozata, 
utilizandu-se tarife nejustificate in calculul indicatorilor economico-financiari.Memoriile justificative sunt elaborate de catre aceeasi firma de consultanta, respectiv SC ALEX
CONSULTING SRL, aceste documente furnizand informatii absolut identice in toate cele trei Cereri de Finantare, inclusiv greselile conform carora solicitantii vor fi „viitoare 
intreprinderi individuale”- cap. 2.4.Intre cei trei solicitanti s-au identificat relatii de rudenie confirmate de catre Contractele de Vanzare Cumparare prin care Troaca Silviu 
Laurentiu si Bordinc Ionuta-Mirela au achizitionat suprafetele de teren necesare amplasarii utilajelor de la tatal lor TROACA IONITA CNP 1490807182761 In urm
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843 312 C 01 12 4 20 00022 2012 9 28 ATELIER PRODUCŢIE 
PRODUSE DIN LEMN 

PARTENIE IONUT-
CRISTINEL GORJ

Comuna/Oras 
SCOARTA Sat 
COPACIOASA

- - - - - - - - - - 235.294 15.000 200.000 0 35.294 126.902.742

La punctul 1.1 s-a bifat NU deoarece in urma verificarilor efectuate in baza de date RECOM s-a constatat ca solicitantul, persoana fizica care declara ca se va autoriza ca 
intreprindere individuala cu 8 angajati figureaza fara sa declare in documentul 11.3 la data depunerii proiectului ca este: - asociat unic (pondere 100%) la SC Ferrom Cos 
SRL, societate inregistrata la Registrul Comertului cu J18/233/25.03.2003 CUI 15314559, avand cod CAEN principal 4643 „Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz 
gospodaresc, al aparatelor de radio si televizoarelor”, avand printre codurile CAEN secundare1629 „Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si 
din alte materiale vegetale impletite” ; Numarul angajatilor in anul 2011 este de 3, iar in 2012 este 2.- asociat – actionar majoritar (pondere 50%) la SC Termpelet Prod SR
societate inregistrata la Registrul Comertului cu J18/525/10.09.2012, CUI 30645670, avand cod CAEN principal 1629 „Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea 
articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite”, societatea nu figureaza cu angajati. Solicitantul, Partenie Ionel Criatian doreste sa implementeze proiectul 
„Atelier productie produse din lemn”, angajandu-se sa se autorizeze conform OUG 44/2008 ca Intreprindere individuala, avand codul CAEN 1629 „Fabricarea altor produse 
din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite”, urmand sa isi desfasoare activitatea in sat Copacioasa, comuna Scoarta, tarlaua 66, 
parcela 2561, judetl Gorj, locatie pentru care detine proprietate conform CVC 4421/05.09.2012, desi la aceeasi adresa figureaza sediul secundar al SC Termpelet Prod 
SRL, societate la care acesta este asociat si care desfasoara acelasi tip de activitate conform datelor Registrului Comertului. La punctul 1.1 s-a bifat NU deoarece in urma 
verificarilor efectuate in baza de date RECOM s-a constatat ca solicitantul este: - asociat unic (pondere 100%) la SC Ferrom Cos SRL, societate inregistrata la Registrul 
Comertului cu J18/233/25.03.2003 CUI 15314559, avand cod CAEN principal 4643 „Comert cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodaresc, al aparatelor de radio si 
televizoarelor”, avand printre codurile CAEN secundare1629 „Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite” ; 
Numarul angajatilor in anul 2011 este de 3, iar in 2012 este 2.- asociat – actionar majoritar (pondere 50%) la SC Termpelet Prod SRL, societate inregistrata la Registrul 
Comertului cu J18/525/10.09.2012, CUI 30645670, avand cod CAEN principal 1629 „Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din pluta, paie si din alte 
materiale vegetale impletite”, societatea nu figureaza cu angajati.Solicitantul, Partenie Ionel Criatian doreste sa implementeze proiectul „Atelier productie produse din lemn”, 
angajandu-se sa se autorizeze conform OUG 44/2008 ca Intreprindere individuala, avand codul CAEN 1629 „Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din 
pluta, paie si din alte materiale vegetale impletite”, urmand sa isi desfasoare activitatea in sat Copacioasa, comuna Scoarta, tarlaua 66, parcela 2561, judetl Gorj, locatie 
pentru care detine proprietate conform CVC 4421/05.09.2012, desi la aceeasi adresa figureaza sediul secundar al SC Termpelet Prod SRL, societate la care acesta este 
asociat si care desfasoara acelasi tip de activitate conform datelor Registrului Comertului.Conform explicatiilor de mai sus se concluzioneaza ca solicitantul nu a declarat 
corect statutul de microintreprindere, fiind astfel incadrat in categoria beneficiarilor neeligibili La EG2 s-a bifat NU, deoarece in cadrul capitolului 2.4 din SF nu se 
demonstreaza necesitatea si oportunitatea investitiei, iar in cadrul capitolului 2.5 nu se demonstreaza existenta unor potentiali clienti sau furnizori si nici nu se fac referiri la 
posibila concurenta din zona. In ceea ce priveste fluxul tehnologic al activitatii, acesta nu este prezentat si nici nu se justifica necesitatea dimensiunilor spatiilor propuse a fi 
construite prin proiect. In SF la capitolul 3.4 nu sunt detaliate in mod corespunzator caracteristicile tuturor utilajelor de dotare a constructiilor. Devizele prezentate in cadrul 
studiului de fezabilitate nu sunt insusite de catre elaborator. In plansele desenate anexate studiului de fezabilitate este inscris in planul fatada principala si fatada laterala 
stanga si dreapta numele societatii (Termpelet) care functioneaza deja la locatia propusa a se construi prin proiect.La EG6 s-a bifat NU deoarece Certificatul de Urbanism nr 
45/20.09.2012 eliberat de Primaria Comunei Scoarta nu este emis conform Lg 50/1991, terenul pe care se propune a se amplasa investitia aflandu-se in extravilanul 
localitatii, conform contractului de vanzare-cumparare si extrasului de Carte Funciara. Certificatul de Urbanism nu este semnat de un arhitect conform legii pentru a putea fi 
emis de catre Primaria Comunei Scoarta, in cazurile terenurilor extravilane. Deasemenea in acest document nu se mentioneaza ca proiectul respecta PUZ. La EG2 s-a bifat 
NU, deoarece in cadrul capitolului 2.4 din SF nu se demonstreaza necesitatea si oportunitatea investitiei, iar in cadrul capitolului 2.5 nu se demonstreaza existenta unor 
potentiali clienti sau furnizori si nici nu se fac referiri la posibila concurenta din zona. In ceea ce priveste fluxul tehnologic al activitatii, acesta nu este prezentat si nici nu se 
justifica necesitatea dimensiunilor spatiilor propuse a fi construite prin proiect. In SF la capitolul 3.4 nu sunt detaliate in mod corespunzator caracteristicile tuturor utilajelor 
de dotare a constructiilor. Devizele prezentate in cadrul studiului de fezabilitate nu sunt insusite de catre elaborator. In plansele desenate anexate studiului de fezabilitate 
este inscris in planul fatada principala si fatada laterala stanga si dreapta numele societatii (Termpelet) care functioneaza deja la locatia propusa a se construi prin proiect.La 
EG6 s-a bifat NU deoarece Certificatul de Urbanism nr 45/20.09.2012 eliberat de Primaria Comunei Scoarta nu este emis conform Lg 50/1991, terenul pe care se propune 
a se amplasa investitia aflandu-se in extravilanul localitatii, conform contractului de vanzare-cumparare si extrasului de Carte Funciara. Certificatul de Urbanism nu este 
semnat si de un arhitect-sef conform legii, pentru a putea fi emis de catre Primaria Comunei Scoarta, in cazurile terenurilor extravilane. Deasemenea in acest document nu 
se mentioneaza ca proiectul respecta PUG/PUZ La EG2 s-a bifat NU deoarece in cadrul capitolului 2 4 din SF nu se demonstreaza necesitatea si oportunitatea investiti
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CONSTRUIRE FABRICA 
PENTRU PRODUCEREA 
PELETILOR IN COMUNA 

CAPRENI, JUDETUL GORJ

NDA DENDI 
PROD SRL GORJ

Comuna/Oras 
CAPRENI Sat 

CORNETU
- - - - - - - - - - 235.000 0 199.750 0 35.250 127.102.492

EG1-Solicitantul nu a prezentat informatiile solicitate in termenul prevazut de proceduraEG2-Solicitantul nu a prezentat informatiile solicitate in termenul prevazut de 
procedura EG1-Solicitantul nu a prezentat informatiile solicitate in termenul prevazut de proceduraEG2-Solicitantul nu a prezentat informatiile solicitate in termenul prevazut 
de procedura Proiectul nu respecta matricea de viabilitate, intrucat in anii de implementare ( anul 1) disponibilul de numerar este negative si potrivit prevederilor din Studiul 
de fezabilitate :« Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare si nici in anii de previziune « Proiectul nu 
respecta matricea de viabilitate, intrucat in anii de implementare ( anul 1) disponibilul de numerar este negative si potrivit prevederilor din Studiul de fezabilitate :« Disponibil 
de numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare si nici in anii de previziune « Ofertele prezentate nu sunt relevante, 
intrucat o oferta prezentata prin raspunsul la informatii suplimentare nu este datata, asa cum este precizat in structura cadru a studiului de fezabilitate, iar o alta oferta este 
nerelevanta, avand o capacitate de productie a instalatiei peste capacitatea propusa prin proiect, ca urmare nu au fost luate in considerare. Ofertele prezentate nu sunt 
relevante, intrucat o oferta prezentata prin raspunsul la informatii suplimentare nu este datata, asa cum este precizat in structura cadru a studiului de fezabilitate, iar o alta 
oferta este nerelevanta, avand o capacitate de productie a instalatiei peste capacitatea propusa prin proiect, ca urmare nu au fost luate in considerare. Proiectul a fost 
declarant neeligibil intrucat nu au fost indeplinite urmatoarele puncte:Punctul 2-EG1 si EG2, matricea de viabilitate, Punctul 4 Proiectul a fost declarat neeligibil intrucat nu 
au fost indeplinite urmatoarele puncte:Punctul 2EG1 si EG2, matricea de viabilitate, Punctul 4
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CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE SI ACHIZITIA DE 

UTILAJE SPECIFICE 
ACTIVITATII DE PRODUCTIE 
SEMIFABRICATE DIN BETON

SC RUPIFARM 
BUSINESS SRL GORJ

Comuna/Oras 
ANINOASA Sat 

ANINOASA
- - - - - - - - - - 233.424 0 198.410 0 35.014 127.300.902

Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” se considera ca nu este indeplinit, deoarece, la verificare s-a constatat ca doc. 11.3 „Declaratia privind incadrarea in catego
micro-intreprinderilor” nu furnizeaza informatii referitoare la numarul mediu anual de salariati/ cifra de afaceri anuala neta/active totale. Astfel, la completarea acestui 
document, solicitantul nu a dorit sa ia in considerare nota de subsol nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu de 
salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere”. Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” se considera ca nu 
este indeplinit, deoarece, la verificare s-a constatat ca doc. 11.3 „Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor” nu furnizeaza informatii referitoare la 
numarul mediu anual de salariati/ cifra de afaceri anuala neta/active totale. Astfel, la completarea acestui document, solicitantul nu a dorit sa ia in considerare nota de sub
nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se 
declara pe propria raspundere”. Criteriul de eligibilitate EG 1 – „ Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfaso
activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural” nu este indeplinit deoarece proiectul prevede realizarea unei constructii definitive iar solicitantul nu a prezentat documente 
care sa certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobandit prin : contract de vanzare cumparare, de schimb, de donatie, 
certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoresca/contract de concesiune pentru terenul care se va realiza investitia. De asemenea Extrasul de 
Carte Funciara este pe numele Balan Constantin Danut in calitate de comodant si nu pe numele solicitantului.In conformitate cu prevederile procedurale si cu cele 
specificate mai sus, proiectul devine neeligibil deoarece intreaga investitie depinde de constructia propusa.• Prin proiect se prevede achizitia unui tractor cu instalatie de 
incarcator frontal cu cupa. Aceste cheltuieli au fost incadrate in mod gresit in categoria „cheltuieli eligibile” deoarece achizitia tractorului cu instalatie de incarcator frontal cu 
cupa reprezinta o cheltuiala neeligibila in cadrul proiectului, acesta nefiind specializat pentru activitatea „ Fabricarea produselor din beton pentru constructii” tractorul putand 
fi utilizat si in alte scopuri decat cele prevazute prin proiect. Criteriul de eligibilitate EG 6 „Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului 
pe o perioada de cel putin 10 ani” nu este indeplinit deoarece proiectul prevede realizarea unei constructii definitive iar solicitantul nu a prezentat documente care sa certifice 
dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobandit prin : contract de vanzare cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, 
act administrativ de restituire, hotarare judecatoresca/contract de concesiune pentru terenul care se va realiza investitia. De asemenea Extrasul de Carte Funciara este pe 
numele Balan Constantin Danut in calitate de comodant si nu pe numele solicitantului. In conformitate cu prevederile procedurale si cu cele specificate mai sus, proiectul 
devine neeligibil deoarece intreaga investitie depinde de constructia propusa. Criteriul de eligibilitate EG 1 – „ Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou 
infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural” nu este indeplinit deoarece proiectul prevede realizarea unei constru
definitive iar solicitantul nu a prezentat documente care sa certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobandit prin : contract de 
vanzare cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoresca/contract de concesiune pentru terenul care se va 
realiza investitia. De asemenea Extrasul de Carte Funciara este pe numele Balan Constantin Danut in calitate de comodant si nu pe numele solicitantului.In conformitate cu 
prevederile procedurale si cu cele specificate mai sus, proiectul devine neeligibil deoarece intreaga investitie depinde de constructia propusa.• Prin proiect se prevede 
achizitia unui tractor cu instalatie de incarcator frontal cu cupa. Aceste cheltuieli au fost incadrate in mod gresit in categoria „cheltuieli eligibile” deoarece achizitia tractorului 
cu instalatie de incarcator frontal cu cupa reprezinta o cheltuiala neeligibila in cadrul proiectului, acesta nefiind specializat pentru activitatea „ Fabricarea produselor din 
beton pentru constructii” tractorul putand fi utilizat si in alte scopuri decat cele prevazute prin proiect. Criteriul de eligibilitate EG 6 „Beneficiarul trebuie sa dovedeasca 
dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” nu este indeplinit deoarece proiectul prevede realizarea unei constructii definitive iar 
solicitantul nu a prezentat documente care sa certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobandit prin : contract de vanzare 
cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoresca/contract de concesiune pentru terenul care se va realiza 
investitia. De asemenea Extrasul de Carte Funciara este pe numele Balan Constantin Danut in calitate de comodant si nu pe numele solicitantului. In conformitate cu 
prevederile procedurale si cu cele specificate mai sus, proiectul devine neeligibil deoarece intreaga investitie depinde de constructia propusa. Pentru categoria de servicii 
solicitantul a prezentat extrase din baza de date APDRP, iar pentru categoria de bunuri a prezentat atat oferte cat si extrase din baza de date APDRP. Pentru categoria de 
servicii solicitantul a prezentat extrase din baza de date APDRP, iar pentru categoria de bunuri a prezentat atat oferte cat si extrase din baza de date APDRP. Cererea de 
finantare este declarata neeligibila deoarece nu sunt indeplinite urmatoarele conditii de eligibilitate: punctul 1.1, EG 1, EG 6, . Cererea de finantare este declarata neeligibila 
deoarece nu sunt indeplinite urmatoarele conditii de eligibilitate: punctul 1.1, EG 1, EG 6, .
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846 312 M 01 12 4 20 00024 2012 9 28
ATELIER MEŞTEŞUGĂRESC 
ŢESĂTURI, COM. PEŞTIŞANI, 

JUD. GORJ

S.C. CIUNKI 
ARTIZANAT 

S.R.L.
GORJ

Comuna/Oras 
PESTISANI Sat 
BOROSTENI

- - - - - - - - - - 232.472 0 197.599 0 34.870 127.498.501

Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” se considera ca nu este indeplinit, deoarece, la verificare s-a constatat ca doc. 11.3 „Declaratia privind incadrarea in catego
micro-intreprinderilor” nu furnizeaza informatii referitoare la numarul mediu anual de salariati/ cifra de afaceri anuala neta/active totale. Astfel, la completarea acestui 
document, solicitantul nu a dorit sa ia in considerare nota de subsol nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu de 
salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere”.Referitoar la punctul 1.6. „Solicitantul este inregistrat cu codul CA
al activitatii care se finanteaza prin proiect?” solicitantul a inscris in mod eronat codul CAEN al activitatii finantate prin proiect 1413 (sectiunea B1.1 din Cererea de 
Finantare), codul corect este CAEN 1393-Fabricarea de covoare si mochete, cod care se regaseste in Certificatul Constatator de la ORC. Punctul „1.1 Care este statutul 
solicitantului ?” se considera ca nu este indeplinit, deoarece, la verificare s-a constatat ca doc. 11.3 „Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor” nu 
furnizeaza informatii referitoare la numarul mediu anual de salariati/ cifra de afaceri anuala neta/active totale. Astfel, la completarea acestui document, solicitantul nu a dorit 
sa ia in considerare nota de subsol nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri anuala neta si 
activele totale se determina si se declara pe propria raspundere”.Referitoar la punctul 1.6. „Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin 
proiect?” solicitantul a inscris in mod eronat codul CAEN al activitatii finantate prin proiect 1413 (sectiunea B1.1 din Cererea de Finantare), codul corect este CAEN 1393-
Fabricarea de covoare si mochete, cod care se regaseste in Certificatul Constatator de la ORC. Criteriile de eligibilitate „EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat 
si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural” si EG6 – „Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de 
proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” nu sunt indeplinite deoarece, la depunerea Cererii de Finantare, nu s-a prezentat Extras de Carte 
Funciara valabil din care sa rezulte dovada detinerii dreptului real de catre solicitantul SC CIUNKI ARTIZANAT SRL.Criteriul de eligibilitate EG2 „Beneficiarul trebuie sa 
demonstreze viabilitatea investitiei” nu este indeplinit deoarece solicitantul a prezentat un Studiu de Fezabilitate care nu respecta prevederile continutului cadru, in cadrul 
acestuia identificandu-se urmatoarele neclaritati:• Obiectivele prezentate in cap. 2.3 nu corespund cu cele din sectiunea A4 a Cererii de Finantare „Descrierea succinta a 
proiectului” si „Prognoza veniturilor –Anexa B1”. Astfel, in cap. 2.3 al Studiului de Fezabilitate (pag.22-23 din proiect) se prezinta ca obiective specifice: „modernizarea 
fluxului tehnologic in domeniul lucrarilor de pregatire a terenului”, „cresterea productivitatii muncii si a calitatii srviciilor, a cresterii gradului de satisfacere a clientilor in 
lucrarile de pregatire a terenului”, „achizitionarea, prin implementarea proiectului a doua utilaje pentru pregatirea terenului”, beneficiarul dispunand de un „spatiu special 
amenajat pentru gararea utilajelor”. Aceste obiective nu corespund cu cele de producere covoare si carpete prezentate in sectiunea A4 a Cererii de Finantare „Descrierea 
succinta a proiectului” si „Prognoza veniturilor –Anexa B1”;• Capitolul 2.4 „Fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiei”(pag.23-24 din proiect) prezinta informatii 
referitoare tot la „serviciile specializate privind lucrarile de pregatire a terenului”;• Capitolul 2.5 (pag. 25 in proiect) nu furnizeaza nici un fel de informatii referitoare la piata de 
aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata prin implementarea proiectului;• Cap. 3.6, Anexa A3 (pag 11 si 36 in proiect)- din informatiile 
prezentate se constata ca solicitantul nu a cuprins cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitie;• Cap. 3.8 (pag. 37 din proiect) nu ofera nici un 
de informatii referitoare la caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor/echipamentelor ce se vor achizitiona prin proiect, nu s-a fundamentat necesitatea si oportunita
acestora si nu s-a completat formatul tabelar prezentat in continutul cadru al Studiului de Fezabilitate;• Cap. 5 -Devize/Bugetul Indicativ. Bugetul Indicativ nu cuprinde 
cheltuieli cu TVA in categoria „cheltuieli neeligibile”; Bugetul Indicativ, Devizul General si Anexa A3 nu cuprinde cheltuieli aferente comisionului bancii finantatoare in 
categoria „cheltuieli neeligibile”; Devizele Obiect nu prezinta explicitarile aferente capitolului III „Procurare” astfel incat nu se poate identifica ce reprezinta cheltuielile afere
liniilor bugetare 4.2, 4.3, 4.4 si 4.5 din Devizul General respectiv Bugetul Indicativ;• Cap. 7.2 (pag.38 in proiect)-mentioneaza faptul ca se vor crea un numar de 8 locuri de 
munca, ceea ce nu corespunde cu informatiile prezentate in cap 2.3, unde la obiectivele specifice (pag. 22) se mentioneaza ca se va angaja „cel putin o persoana ca 
operator al utilajului achizitionat”; • Proiectiile financiare- in cadrul Anexelor B5, B6 si B7 se prezinta un ajutor public nerambursabil de 200.000 Euro care nu corespunde cu 
ajutorul din Planul Financiar(pag. 8 din proeict) care este de 197.599 Euro; dobanzile la imprumutul necesar asigurarii cofinantarii poz.C2.1 din Anexele B5, B6, B7 si B8 n
corespund cu cele prezentate in Graficul de rambursare al creditului (pag. 56 din proiect); lipseste Anexa B9 astfel incat nu se pot verifica indicatorii financiari;• Parti 
desenate – lipseste „Planul de amplasare al utilajelor pe fluxul tehnologic”In situatia prezentata viabilitatea economica nu poate fi verificata.Criteriul de eligibilitate EG 7– 
„Beneficiarul sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului” nu este indeplinit deoarece suma totala de 156.001 Ron, reprezentand 34.720,9 Euro 
(cursul de 4,4930 din 23.08.2012 data intocmirii Studiului de Fezabilitate) nu acopera valoarea necesara asigurarii cofinantarii prin imprumuturi de 34.870 Euro prezentata 
in Planul Financiar.Criteriul de eligibilitate EG 8 – „Beneficiarul trebuie sa declare pe propria raspundere faptul ca suma totala a ajutorului public nerambursabil accesat de 
catre acesta nu depaseste 200 000 Euro” nu este indeplinit deoarece in documentul 17 (pag 116 in proiect) reprezentantul legal nu a oferit informatii referitoare la dat

847 312 C 01 12 7 21 00002 2012 9 17
ÎNFIINŢARE ATELIER 

MEŞTEŞUGĂRESC DE 
CONFECŢIONARE PĂLĂRII

SC KALAPSHOP 
SRL HARGHITA

Comuna/Oras 
BRADESTI Sat 

BRADESTI
- - - - - - - - - - 117.560 5.650 99.926 0 17.634 127.598.427

1.1-Statutul solicitantului-neindeplinitVerificarilor au fost facute conform instructiunii 221/14.02.2013Societatea SC KALAPSHOP SRL ,a depus prin reprezentantul legal, 
VASS ISTVAN, pe M312-SESIUNEA 01/12,proiectul cu numarul de inregistrare F312C011272100002/28.09.2012.Codul CAEN al activitatii desfasurate prin proiect este 
1419- fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii.S-a verificat Declaratia privind incadrarea inteprinderii in categoria microinteprinderilor(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 inteprinderii in categoria microinteprinderilor”,data si asumata prin semnatura de d-
nul VASS ISTVAN care are functia de administrator,reiese ca nu s-a bifat corect la tipul inteprinderii.In urma verificarii in Recom s-a constatat ca domnul VASS ISTVAN 
figureaza in II VASS I ISTVAN si in SC KALAPSHOP SRL.In Inteprinderea individuala II VASS I ISTVAN are cota de participare la beneficii si pierderi de 80% avind ca 
activitate principala fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii(cod CAEN1419)Activitatile autorizate Conform art 15 din Legea359/2004 , in aceasta societate su
cele corespunzatoare codurilor CAEN 1419,3299,9529,4782,9602.In SC KALAPSHOP SRL domnul VASS ISTVAN figureaza ca asociat unic,cu cota de participare la 
beneficii si pierderi de 100%.Activitatile autorizate Conform art 15 din Legea359/2004 , in aceasta societate sunt cele corespunzatoare codurilor CAEN 1419,9529,4778 
Analizind extrasele din RECOM se constata ca cele doua societati sunt legate prin intermediul persoanei fizice VASS ISTVAN si actioneaza pe aceeasi piata 
relevanta(desfasoara activitati conform codului CAEN-1419-fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii.1.2-Solicitantul nu si-a insusit angajamentele luate prin 
Declaratia F. Solicitantul nu a respectat punctele 2,3 din declaratia F,declaratie asumata de reprezentantul legal prin semnatura.1.3-S-a verificat Baza de date FEADR 
–solicitantul nu se regaseste in Baza de date privind finantarea pentru acelasi tip de activitate.1.4.Solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile.S-a verificat in 
Baza de date FEADR si s-a listat documentul.1.6-Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN-1419Proiectul este neeligibil. Solicitanul nu apartine categoriilor de beneficiari 
eligibili Solicitanul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili Valorile din buget sunt 0 Valorile sunt 0 La verificarea documentului 16 (M312), s-au constatat 
urmatoarele;1.Acelasi titlu al proiectului se afla la un singur proiect.2.Acelasi sediu social se afla la un singur proiect3.Acelasi amplasament se afla la patru proiecte cu 
coduri diferite;cod CAEN 1729,1414,2222.4.Acelasi reprezentant legal la un singur proiect5.Acelasi consultant se afla la 12 proiecte AMPLASATE IN LOCALITATI 
DIFERITE si avind coduri diferite.Verificarile s-au fact conform instructiunii 221/14.02.2013.Am atasat documentele extrase. 1.1-Statutul solicitantului-
neindeplinitVerificarilor au fost facute conform instructiunii 221/14.02.2013Societatea SC KALAPSHOP SRL ,a depus prin reprezentantul legal, VASS ISTVAN, pe M312-
SESIUNEA 01/12,proiectul cu numarul de inregistrare F312C011272100002/28.09.2012.Codul CAEN al activitatii desfasurate prin proiect este 1419- fabricarea altor 
articole de imbracaminte si accesorii.S-a verificat Declaratia privind incadrarea inteprinderii in categoria microinteprinderilor(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 inteprinderii in categoria microinteprinderilor”,data si asumata prin semnatura de d-nul VASS ISTVAN care are 
functia de administrator,reiese ca nu s-a bifat corect la tipul inteprinderii.In urma verificarii in Recom s-a constatat ca domnul VASS ISTVAN figureaza in II VASS I ISTVAN 
si in SC KALAPSHOP SRL.In Inteprinderea individuala II VASS I ISTVAN are cota de participare la beneficii si pierderi de 80% avind ca activitate principala fabricarea alto
articole de imbracaminte si accesorii(cod CAEN1419)Activitatile autorizate Conform art 15 din Legea359/2004 , in aceasta societate sunt cele corespunzatoare codurilor 
CAEN 1419,3299,9529,4782,9602.In SC KALAPSHOP SRL domnul VASS ISTVAN figureaza ca asociat unic,cu cota de participare la beneficii si pierderi de 
100%.Activitatile autorizate Conform art 15 din Legea359/2004 , in aceasta societate sunt cele corespunzatoare codurilor CAEN 1419,9529,4778 Analizind extrasele din 
RECOM se constata ca cele doua societati sunt legate prin intermediul persoanei fizice VASS ISTVAN si actioneaza pe aceeasi piata relevanta(desfasoara activitati confo
codului CAEN-1419-fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii.1.2-Solicitantul nu si-a insusit angajamentele luate prin Declaratia F. Solicitantul nu a respectat 
punctele 2,3 din declaratia F,declaratie asumata de reprezentantul legal prin semnatura.1.3-S-a verificat Baza de date FEADR –solicitantul nu se regaseste in Baza de date 
privind finantarea pentru acelasi tip de activitate.1.4.Solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile.S-a verificat in Baza de date FEADR si s-a listat 
documentul.1.6-Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN-1419Proiectul este neeligibil.La verificarea documentului 16 (M312), s-au constatat urmatoarele;1.Acelasi titlu al 
proiectului se afla la un singur proiect.2.Acelasi sediu social se afla la un singur proiect3.Acelasi amplasament se afla la patru proiecte cu coduri diferite;cod CAEN 
1729,1414,2222.4.Acelasi reprezentant legal la un singur proiect5.Acelasi consultant se afla la 12 proiecte AMPLASATE IN LOCALITATI DIFERITE si avind coduri 
diferite.Verificarile s-au fact conform instructiunii 221/14.02.2013.Am atasat documentele extrase.
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848 312 C 01 12 7 21 00003 2012 9 18 „CONSTRUIRE HALA 
PRELUCRARE PIATRA"

SC STONE GAL 
TOP SRL HARGHITA

Comuna/Oras 
GALAUTAS Sat 

NUTENI
- - - - - - - - - - 235.294 10.000 200.000 0 35.294 127.798.427

Pct.1.1, 1.5 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 Masura 312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1 , cod manual M01-02, versiunea consolidata 07, aprobata prin Ordinul 
MADR nr.29/25.02.2013 inregistrat la APDRP cu nr.5395/25.02.2013 . S-a procedat la verificarea solicitantului si asociatilor/actionarilor acestuia, prin serviciul online 
RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului. Pentru a proba verificarile efectuate s-au atasat print-uri din RECOM, Baza de date FEADR/SAPARD si Document 
16. S-a bifat dupa primirea Raspunsului la Fisa E3.4 S-au solicitat informatii suplimentare cu privire la cap. 3.6 si cap. 3.8 din Studiul de Fezabilitate, Plansa cu amplasarea 
retelelor de utilitati si Plansa cu distribuirea utilajelor in hala de productie si s-a raspuns la solicitare;-S-au solicitat copie a Acordului pentru drumul de servitute si Actul de 
dezmembrare mentionat in Contractul de vanzare-cumparare si s-a raspuns la solicitare;-S-a cerut o explocatie referitoare la mentiunea din Certificatul de Urbanism cu 
privire la regimul de inaltime. S-a prezentat Adresa emisa de primarie. la 3.1 s-a bifat Da, cu diferente deoarece s-a modificat Bugetul ca urmare a solicitarii de informatii 
suplimentare. Solicitantul a trecut 1000 euro pe cap. 2 neeligibil(racord cu energia electrica, racord retea canalizare si racord retea electrica) si 690 euro pe cap. 4.4, 
reprezentand 1 set de discuri diamantate de slefuit pentru flex. De asemenea, a depus o noua oferta pentru buldoexcavator si a modificat valorea acestuia.Prin solicitarea de 
informatii suplimentare s-a cerut trecerea valorii aferente buldoexcavatorului, brat macara buldoexcavator si 1 cutter plotter pe neeligibil. S-a justificat necesitatea cutter-ului 
plotter si valoarea a fost pastrata pe eligibil. Solicitantul nu a trecut valoarea aferenta buldoexcavatorului si a bratului macara buldoexcavator, desi aceste utilaje nu se 
justifica. Prin urmare, se va modifica Bugetul Indicativ prin trecerea pe neeligibil a valorii aferente buldoexcavatorului si brat macara buldoexcavator si va fi instiintat 
solicitantul pentru luare la cunostinta Referitor Pct.6 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 Masura 312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1 , cod manual M01-02, versiunea 
consolidata 07, aprobata prin Ordinul MADR nr.29/25.02.2013 inregistrat la APDRP cu nr.5395/25.02.2013 . S-a procedat la verificarea solicitantului/asociatilor acestuia 
prin serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului. Pentru a proba verificarile efectuate s-au atasat print-uri din RECOM, Baza de date 
FEADR/SAPARD si Document 16.Firma SC BETOSKY PROD COM SRL si SC STONE GAL TOP SRL au creat conditii artificiale in sensul ca :- Ambele proiecte sunt 
scrise de acelasi consultant si acelasi proiectant SC BRAVIA CONSULTINDG SRL planurile cladirilor sunt identice iar in capitol 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta 
tehnica sunt prevazute aceleasi sume in ambele proiecte;- SC BETOSKY PROD COM SRL va desfasura activitati aferente cod CAEN 2361 Fabricare produse beton pentru 
constructii iar SC STONE GAL TOP SRL va desfasura activitati aferente cod CAEN 2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei, activitati care fac parte din aceiasi clasa 23 
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, iar din capitol 2.5 reiese ca ambele firme se vor adresa acelorasi clienti, la finalizarea investitiei putand functiona ca un tot 
unitar fiind activitati complementare;- Terenul pe care se vor realiza investitiile sunt doua parcele invecinate cumparate in aceiasi zi de la acelasi proprietar si documentele 
au fost legalizate la acelasi notar cu numere consecutive. Accesul aferent investitiei SC BETOSKY PROD COM SRL se face pe un drum de servitute care traverseaza 
proprietatea SC STONE GAL TOP SRL de la est la vest pe toata lungimea sa iar utilitatile aferente investitiilor se vor asigura prin racordarea la reteaua de apa existenta 
comunei, energia electrica de la reteaua electrica existenta in zona si canalizarea va fi asigurata la reteaua de canalizare a comunei. Avand in vedere vecinatatea terenurilor 
rezulta faptul ca SC STONE GAL TOP SRL se va bransa de la utilitatile comunei iar SC BETOSKY PROD COM SRL de la utilitatile care vor fi pe proprietatea SC STONE 
GAL TOP SRL, asa cum rezulta din Plan Utilitati prezentat ca raspuns la solicitarea de informatii suplimentare, pe capitol 2 ambele firme au prevazut exact aceiasi suma 
desi investitilile pentru asigurarea utilitatilor sunt diferite dar suspiciunea este ca se vor realiza in comun;- Din Certificatele constatatoare rezulta faptul ca ambele firme au 
fost create in aceiasi zi respectiv 24.05.2012;- Toate avizele, adresele si notificarile sunt eliberate cu numere consecutive in aceiasi zi respectiv : Certificatele de urbanism 
(02.07.2012), Clasarea notificarii eliberata de APM Harghita (22.08.2012), societatile au conturi deschise la aceiasi banca BCR Agentia Toplita si au prezentat extrase de 
cont pentru dovedirea cofinantarii din zile consecutive cu sume apropiate ca valoare din ambele extrase rezulta ca banii au fost depusi de asociatii majoritari pentru 
imprumut societate, Adresele de la DSVSA Harghita (23.08.2012), Notificarile de la DSP Harghita (27.08.2012);In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul 
ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului 
în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili 
beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului 
financiar". In concluzie solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin) din fonduri nerambursabile. Proiectul nu este eligibil s-a bifat DA la punctul 6 
”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii”:Firma SC BETOSKY 
PROD COM SRL si SC STONE GAL TOP SRL au creat conditii artificiale in sensul ca :- Ambele proiecte sunt scrise de acelasi consultant si acelasi proiectant SC

849 312 C 01 12 7 21 00004 2012 9 18
CONSTRUIRE HALA 

PRODUCTIE SEMIFABRICATE 
DIN BETON

SC BETOSKY 
PROD COM SRL HARGHITA

Comuna/Oras 
GALAUTAS Sat 

NUTENI
- - - - - - - - - - 235.294 10.000 200.000 0 35.294 127.998.427

Pct.1.1, 1.5 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 Masura 312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1 , cod manual M01-02, versiunea consolidata 07, aprobata prin Ordinul 
MADR nr.29/25.02.2013 inregistrat la APDRP cu nr.5395/25.02.2013 . S-a procedat la verificarea solicitantului si asociatilor/actionarilor acestuia, prin serviciul online 
RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului. Pentru a proba verificarile efectuate s-au atasat print-uri din RECOM, Baza de date FEADR/SAPARD si Document 
16. S-a bifat dupa primirea Raspunsului la Fisa E3.4 Pct.6 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 Masura 312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1 , cod manual M01-
02, versiunea consolidata 07, aprobata prin Ordinul MADR nr.29/25.02.2013 inregistrat la APDRP cu nr.5395/25.02.2013 . S-a procedat la verificarea 
solicitantului/asociatilor acestuia prin serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului. Pentru a proba verificarile efectuate s-au atasat print-uri din 
RECOM, Baza de date FEADR/SAPARD si Document 16.Firma SC BETOSKY PROD COM SRL si SC STONE GAL TOP SRL au creat conditii artificiale in sensul ca :- 
Ambele proiecte sunt scrise de acelasi consultant si acelasi proiectant SC BRAVIA CONSULTINDG SRL planurile cladirilor sunt identice iar in capitol 3 Cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta tehnica sunt prevazute aceleasi sume in ambele proiecte;- SC BETOSKY PROD COM SRL va desfasura activitati aferente cod CAEN 2361 
Fabricare produse beton pentru constructii iar SC STONE GAL TOP SRL va desfasura activitati aferente cod CAEN 2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei, activitati 
care fac parte din aceiasi clasa 23 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, iar din capitol 2.5 reiese ca ambele firme se vor adresa acelorasi clienti, la finalizarea 
investitiei putand functiona ca un tot unitar fiind activitati complementare;- Terenul pe care se vor realiza investitiile sunt doua parcele invecinate cumparate in aceiasi zi de 
la acelasi proprietar si documentele au fost legalizate la acelasi notar cu numere consecutive. Accesul aferent investitiei SC BETOSKY PROD COM SRL se face pe un 
drum de servitute care traverseaza proprietatea SC STONE GAL TOP SRL de la est la vest pe toata lungimea sa iar utilitatile aferente investitiilor se vor asigura prin 
racordarea la reteaua de apa existenta comunei, energia electrica de la reteaua electrica existenta in zona si canalizarea va fi asigurata la reteaua de canalizare a comunei. 
Avand in vedere vecinatatea terenurilor rezulta faptul ca SC STONE GAL TOP SRL se va bransa de la utilitatile comunei iar SC BETOSKY PROD COM SRL de la utilitati
care vor fi pe proprietatea SC STONE GAL TOP SRL, asa cum rezulta din Plan Utilitati prezentat ca raspuns la solicitarea de informatii suplimentare, pe capitol 2 ambele 
firme au prevazut exact aceiasi suma desi investitilile pentru asigurarea utilitatilor sunt diferite dar suspiciunea este ca se vor realiza in comun;- Din Certificatele 
constatatoare rezulta faptul ca ambele firme au fost create in aceiasi zi respectiv 24.05.2012;- Toate avizele, adresele si notificarile sunt eliberate cu numere consecutive in 
aceiasi zi respectiv : Certificatele de urbanism (02.07.2012), Clasarea notificarii eliberata de APM Harghita (22.08.2012), societatile au conturi deschise la aceiasi banca 
BCR Agentia Toplita si au prezentat extrase de cont pentru dovedirea cofinantarii din zile consecutive cu sume apropiate ca valoare din ambele extrase rezulta ca banii au 
fost depusi de asociatii majoritari pentru imprumut societate, Adresele de la DSVSA Harghita (23.08.2012), Notificarile de la DSP Harghita (27.08.2012);In Ghidul 
solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de 
sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, 
obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar". In concluzie solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin) din fonduri nerambursabile. 
Proiectul nu este eligibil s-a bifat DA la punctul 6 Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor măsurii.Firma SC BETOSKY PROD COM SRL si SC STONE GAL TOP SRL au creat conditii artificiale in sensul ca :- Ambele proiecte sunt scrise 
de acelasi consultant si acelasi proiectant SC BRAVIA CONSULTINDG SRL planurile cladirilor sunt identice iar in capitol 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 
sunt prevazute aceleasi sume in ambele proiecte;- SC BETOSKY PROD COM SRL va desfasura activitati aferente cod CAEN 2361 Fabricare produse beton pentru 
constructii iar SC STONE GAL TOP SRL va desfasura activitati aferente cod CAEN 2370 Taierea, fasonarea si finisarea pietrei, activitati care fac parte din aceiasi clasa 23 
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, iar din capitol 2.5 reiese ca ambele firme se vor adresa acelorasi clienti, la finalizarea investitiei putand functiona ca un tot 
unitar fiind activitati complementare;- Terenul pe care se vor realiza investitiile sunt doua parcele invecinate cumparate in aceiasi zi de la acelasi proprietar si documentele 
au fost legalizate la acelasi notar cu numere consecutive. Accesul aferent investitiei SC BETOSKY PROD COM SRL se face pe un drum de servitute care traverseaza 
proprietatea SC STONE GAL TOP SRL de la est la vest pe toata lungimea sa iar utilitatile aferente investitiilor se vor asigura prin racordarea la reteaua de apa existenta 
comunei, energia electrica de la reteaua electrica existenta in zona si canalizarea va fi asigurata la reteaua de canalizare a comunei. Avand in vedere vecinatatea terenurilor 
rezulta faptul ca SC STONE GAL TOP SRL se va bransa de la utilitatile comunei iar SC BETOSKY PROD COM SRL de la utilitatile care vor fi pe proprietatea SC STONE
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850 312 C 01 12 7 21 00006 2012 9 21

”DOTAREA CU UTILAJE DE 
CONSTRUCTII LA SC BARICZ 

TERRA CONSTRUCT SRL, 
PENTRU LUCRARI DE 

PREGATIRE A TERENULUI, 
SAT JOSENI, COMUNA 

JOSENI, JUDET HARGHITA”

SC BARICZ 
TERRA 

CONSTRUCT 
SRL

HARGHITA Comuna/Oras 
JOSENI Sat JOSENI - - - - - - - - - - 285.714 20.000 200.000 0 85.714 128.198.427

Referitor la criteriul de eligibilitate EG2 s-a bifat NU deoarece solicitantii SC BARICZ TERRA CONSTRUCT SRL, SC SANDOR TERRA CONSTRUCT SRL si SC 
BARTISTER CONSTRUCT SRL au depus proiecte in aceiasi sesiune de depunere cu contracte de superficie pe terenuri invecinate si urmand sa activeze pe aceiasi piata 
aferenta aceluiasi cod CAEN 4312, prin urmare nu se demonstreaza viabilitatea proiectelor si anume trei proiecte pe aceiasi piata in aceiasi comuna.Achizitii nejustificate in 
fluxul tehnologic al proiectului (utilaje si echipamente nejustificate din punct de vedere al capacitatilor si sortimentelor propuse prin proiect, panouri fotovoltaice nejustificate 
în derularea activităţii propuse prin proiect) se propune achizitionarea unei suprastructuri basculabile cu macara montata pe autosasiu, mai compactor, miniexcavator pe 
senile, placa compactoare unidirectionala si panouri solare fotovoltaice iar la venituriile se vor realiza din executari sarpante si prestari servicii cu utilajele achizionate. S-a 
bifat DA la punctul 6”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?” din 
urmatoarele motive:Solicitantul SC BARICZ TERRA CONSTRUCT SRL a creat conditii artificiale impreuna cu SC SANDOR TERRA CONSTRUCT SRL si SC 
BARTISTER CONSTRUCT SRL in sensul ca solicitantii au depus proiecte in aceiasi sesiune de depunere cu contracte de superficie pe terenuri luate in folosinta de la 
acelasi cedent TIMAR CATALIN in aceiasi zi (10 august 2012) cu documente incheiate la acelasi notar public cu numere consecutive;- nu se demonstreaza viabilitatea 
proiectului si anume trei proiecte pe aceiasi piata in aceiasi comuna;- cele trei proiecte sunt scrise de acelasi consultant SC VILCOMEX SRL; - cei trei solicitanti vor actiona 
pe aceiasi piata aferenta cod CAEN 4312 Lucrari de pregaire a terenului si complementar SC BARICZ TERRA CONSTRUCT SRL cod CAEN 4391 Lucrari de invelitori, 
sarpante si terase la constructii,- firmele SC BARICZ TERRA CONSTRUCT SRL si SC SANDOR TERRA CONSTRUCT SRL au acelasi reprezentant legal si administrator 
in persoana domnului BARICZ TIHAMER;- Certificatele de urbanism sunt eliberate in aceiasi zi cu numere consecutive la toate cele trei firme, la fel documentele emise de 
DSV, DSP, APM, Certificate fiscale:- Pentru dovedirea cofinantarii firmele prezinta Scrisoare de confort emisa de BRD eliberate in aceiasi zi ;- Studiile de Fezabilitate sunt 
aproape identice, e prevazut sa se instaleze panouri fotovoltaice pe constructiile propuse a se finanta, cladiri care nu se incadreza pe codurile CAEN propuse pentru 
finantare si care nu au legatura cu activitatea descrisa si utilajele achizitionate, deasemenea ofertele prezentate in proiecte sunt de aceleasi firme si transmise in aceiasi 
data. Se poate concluziona ca aceste proiecte pot functiona in viitor ca un tot unitar avand aceiasi activitate si utilaje complementare. In Ghidul solicitantului pe Masura 312 
este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea 
rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea 
intensităţii sprijinului financiar". In concluzie consideram ca solicitantul a participat la creearea de conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin) necuvenit. Proiectul n
este eligibil nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2 si punctul 6 din urmatoarele motive:- Referitor la criteriul de eligibilitate EG2 s-a bifat NU deoarece solicitantii SC 
BARICZ TERRA CONSTRUCT SRL, SC SANDOR TERRA CONSTRUCT SRL si SC BARTISTER CONSTRUCT SRL au depus proiecte in aceiasi sesiune de depunere 
cu contracte de superficie pe terenuri invecinate si urmand sa activeze pe aceiasi piata aferenta aceluiasi cod CAEN 4312, prin urmare nu se demonstreaza viabilitatea 
proiectelor si anume trei proiecte pe aceiasi piata in aceiasi comuna.Achizitii nejustificate in fluxul tehnologic al proiectului (utilaje si echipamente nejustificate din punct de 
vedere al capacitatilor si sortimentelor propuse prin proiect, panouri fotovoltaice nejustificate în derularea activităţii propuse prin proiect) se propune achizitionarea unei 
suprastructuri basculabile cu macara montata pe autosasiu, mai compactor, miniexcavator pe senile, placa compactoare unidirectionala si panouri solare fotovoltaice iar la 
venituriile se vor realiza din executari sarpante si prestari servicii cu utilajele achizionate.- S-a bifat DA la punctul 6”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?” din urmatoarele motive:Solicitantul SC BARICZ TERRA CONSTRUCT SRL a 
creat conditii artificiale impreuna cu SC SANDOR TERRA CONSTRUCT SRL si SC BARTISTER CONSTRUCT SRL in sensul ca solicitantii au depus proiecte in aceiasi 
sesiune de depunere cu contracte de superficie pe terenuri luate in folosinta de la acelasi cedent TIMAR CATALIN in aceiasi zi (10 august 2012) cu documente incheiate la 
acelasi notar public cu numere consecutive;- nu se demonstreaza viabilitatea proiectului si anume trei proiecte pe aceiasi piata in aceiasi comuna;- cele trei proiecte sunt 
scrise de acelasi consultant SC VILCOMEX SRL; - cei trei solicitanti vor actiona pe aceiasi piata aferenta cod CAEN 4312 Lucrari de pregaire a terenului si complementar 
SC BARICZ TERRA CONSTRUCT SRL cod CAEN 4391 Lucrari de invelitori, sarpante si terase la constructii,- firmele SC BARICZ TERRA CONSTRUCT SRL si SC 
SANDOR TERRA CONSTRUCT SRL au acelasi reprezentant legal si administrator in persoana domnului BARICZ TIHAMER;- Certificatele de urbanism sunt eliberate in 
aceiasi zi cu numere consecutive la toate cele trei firme, la fel documentele emise de DSV, DSP, APM, Certificate fiscale:- Pentru dovedirea cofinantarii firmele prezinta 
Scrisoare de confort emisa de BRD eliberate in aceiasi zi ;- Studiile de Fezabilitate sunt aproape identice, e prevazut sa se instaleze panouri fotovoltaice pe constructiile 
propuse a se finanta cladiri care nu se incadreza pe codurile CAEN propuse pentru finantare si care nu au legatura cu activitatea descrisa si utilajele achizitiona
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„DOTAREA CU UTILAJE DE 
CONSTRUCTII LA SC 

SANDOR TERRA CONSTRUCT 
SRL, PENTRU LUCRARI DE 
PREGATIRE A TERENULUI, 

SAT JOSENI, COMUNA 
JOSENI, JUDET HARGHITA”

SC SANDOR 
TERRA 

CONSTRUCT 
SRL

HARGHITA Comuna/Oras 
JOSENI Sat JOSENI - - - - - - - - - - 285.714 20.000 200.000 0 85.714 128.398.427

S-a bifat nu la EG2 deoarece : Nu se demonstreaza viabilitatea proiectelor si anume 3 proiecte pe aceiasi piata in aceiasi comuna Nu se demonstreaza viabilitatea 
proiectelor si anume 3 proiecte pe aceiasi piata in aceiasi comuna S-a bifat da la punctul 6”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) 
şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?” din urmatoarele motive:Se creaza conditii artificiale impreuna cu SC BARICZ TERRA CONSTRUCT si 
SC BARTISTER CONSTRUCT SRL Decizia de creare de conditii artificiale impreuna cu solicitantii de mai sus se bazeaza pe urmatoarele - proiecte propuse a se finanta in 
aceiasi sesiune - terenurile pe care se doreste a se implementa proiectele provin din aceiasi parcela (proprietar TIMAR KATALIN) – contract de superficie incheiate la 
acelasi notar, in aceiasi zi.- Cele trei proiecte sunt scrise de acelasi consultant SC VILCOMEX SRL; - Cei trei solicitanti vor actiona pe aceiasi piata aferenta cod CAEN 
4312 Lucrari de pregaire a terenului- Solicitantii SC SANDOR TERRA CONSTRUCT SI SC BARICZ TERRA CONSTRUCT SRL acelasi reprezentant legal si administrator 
in persoana domnului BARICZ TIHAMER;- Certificatele de urbanism sunt eliberate in aceiasi zi cu numere consecutive la toate cele trei firme, la fel documentele emise de 
DSV, DSP, APM, Certificate fiscale- Pentru dovedirea cofinantarii firmele prezinta Scrisoare de confort emisa de BRD eliberate in aceiasi zi ;- Studiile de Fezabilitate sunt 
aproape identice, este prevazut sa se instaleze panouri fotovoltaice pe constructiile propuse a se finanta, cladiri a caror realizare nu se incadreza pe codul CAEN propus 
pentru finantare. Nu se demonstreaza viabilitatea proiectelor si anume 3 proiecte pe aceiasi piata in aceiasi comuna- Ofertele prezentate in proiecte sunt de aceleasi firme si 
transmise in aceiasi data. Se poate concluziona ca aceste proiecte pot functiona in viitor ca un tot unitar avand aceiasi activitate In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este 
mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 
2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea 
rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea 
intensităţii sprijinului financiar". In concluzie consideram ca solicitantul a participat la creearea de conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin) necuvenit. Proiectul 
este neeligibil deoare nu se indeplineste EG2 si se constata crearea de conditii artificiale.S-a bifat da la punctul 6”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a 
beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?” din urmatoarele motive:Se creaza conditii artificiale impreuna cu SC BARICZ 
TERRA CONSTRUCT si SC BARTISTER CONSTRUCT SRL Decizia de creare de conditii artificiale impreuna cu solicitantii de mai sus se bazeaza pe urmatoarele - 
proiecte propuse a se finanta in aceiasi sesiune - terenurile pe care se doreste a se implementa proiectele provin din aceiasi parcela (proprietar TIMAR KATALIN) – contract 
de superficie incheiate la acelasi notar, in aceiasi zi.- Cele trei proiecte sunt scrise de acelasi consultant SC VILCOMEX SRL; - Cei trei solicitanti vor actiona pe aceiasi 
piata aferenta cod CAEN 4312 Lucrari de pregaire a terenului- Solicitantii SC SANDOR TERRA CONSTRUCT SI SC BARICZ TERRA CONSTRUCT SRL acelasi 
reprezentant legal si administrator in persoana domnului BARICZ TIHAMER;- Certificatele de urbanism sunt eliberate in aceiasi zi cu numere consecutive la toate cele trei 
firme, la fel documentele emise de DSV, DSP, APM, Certificate fiscale- Pentru dovedirea cofinantarii firmele prezinta Scrisoare de confort emisa de BRD eliberate in aceiasi 
zi ;- Studiile de Fezabilitate sunt aproape identice, este prevazut sa se instaleze panouri fotovoltaice pe constructiile propuse a se finanta, cladiri a caror realizare nu se 
incadreza pe codul CAEN propus pentru finantare. Nu se demonstreaza viabilitatea proiectelor si anume 3 proiecte pe aceiasi piata in aceiasi comuna- Ofertele prezentate
proiecte sunt de aceleasi firme si transmise in aceiasi data. Se poate concluziona ca aceste proiecte pot functiona in viitor ca un tot unitar avand aceiasi activitate In Ghidul 
solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a 
Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de 
sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, 
obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar". In concluzie consideram ca solicitantul a participat la creearea de conditii artificiale pentru a beneficia de plati 
(sprijin) necuvenit.
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„DOTAREA CU UTILAJE DE 
CONSTRUCŢII LA SC BARTIS 

TER-CONSTRUCT SRL 
PENTRU LUCRĂRI DE 

PREGĂTIRE A TERENULUI, 
COMUNA JOSENI, JUDETUL 

HARGHITA”

SC BARTIS TER-
CONSTRUCT 

SRL
HARGHITA Comuna/Oras 

JOSENI Sat JOSENI - - - - - - - - - - 285.714 20.000 200.000 0 85.714 128.598.427

S-a bifat nu la punctul 1.11.1 Care este statutul solicitantului ? deoarece solicitantul a atasat la cererea de finantare declaratia privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor in care declara ca este intreprindere autonoma .In urma verificarilor prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform 
Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online s-a gasit societatea SC ARTUR PET CONST SRL in care asociatul unic al societatii SC BARTIS TER-
CONSTRUCT respectiv doamna Bartis Krisztina detine 50% din actiuni. Societatea SC ARTUR PET CONST SRL isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata ,respectiv au 
acelasi Cod Caen respectiv codul 4312 . Conform legii 346/2004 intreprinderile sunt legate prin persoana fizica Bartis Krisztina .In concluzie solicitantul nu a declarat corect 
statutul sau si cererea de finantare devine neeligibila Referitor la criteriul de eligibilitate EG2 s-a bifat NU deoarece solicitantii SC BARICZ TERRA CONSTRUCT SRL, SC 
SANDOR TERRA CONSTRUCT SRL si SC BARTISTER CONSTRUCT SRL au depus proiecte in aceiasi sesiune de depunere cu contracte de superficie pe terenuri 
invecinate si urmand sa activeze pe aceiasi piata aferenta aceluiasi cod CAEN 4312, prin urmare nu se demonstreaza viabilitatea proiectelor si anume trei proiecte pe 
aceiasi piata in aceiasi comuna.Achizitii nejustificate in fluxul tehnologic al proiectului (utilaje si echipamente nejustificate din punct de vedere al capacitatilor si sortimentel
propuse prin proiect, panouri fotovoltaice nejustificate în derularea activităţii propuse prin proiect) .Veniturile care se estimeaza a se realiza prin proiect sunt nerealiste. S-a 
bifat da la punctul 6”Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?” din 
urmatoarele motive:Se creaza conditii artificiale impreuna cu SC BARICZ TERRA CONSTRUCT si SC SANDOR TERRA CONSTRUCT SRL. Decizia de creare de conditii 
artificiale impreuna cu solicitantii de mai sus se bazeaza pe urmatoarele - proiectele sunt propuse a se finanta in aceiasi sesiune pe Masura 312 - terenurile pe care se 
doreste a se implementa proiectele provin din aceiasi parcela (proprietar TIMAR KATALIN) – contract de superficie incheiate la acelasi notar, in aceiasi zi.- cele trei proiecte 
sunt scrise de acelasi consultant SC VILCOMEX SRL; - cei trei solicitanti vor actiona pe aceiasi piata aferenta cod CAEN 4312 Lucrari de pregaire a terenului- solicitantii 
SC SANDOR TERRA CONSTRUCT SI SC BARICZ TERRA CONSTRUCT SRL au acelasi reprezentant legal si administrator in persoana domnului BARICZ TIHAMER;- 
Certificatele de urbanism sunt eliberate in aceiasi zi cu numere consecutive la toate cele trei firme, la fel documentele emise de DSV, DSP, APM, Certificate fiscale- Pentru 
dovedirea cofinantarii firmele prezinta Scrisoare de confort emisa de BRD eliberate in aceiasi zi ;- Studiile de Fezabilitate sunt aproape identice, este prevazut sa se instal
panouri fotovoltaice pe constructiile propuse a se finanta, cladiri a caror realizare nu se incadreza pe codul CAEN propus pentru finantare. Nu se demonstreaza viabilitatea 
proiectelor si anume 3 proiecte pe aceiasi piata in aceiasi comuna- ofertele prezentate in proiecte sunt de aceleasi firme si transmise in aceiasi data. Se poate concluziona 
ca aceste proiecte pot functiona in viitor ca un tot unitar avand aceiasi activitate In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În conformitate cu 
prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte 
punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au 
creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar".
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ACHIZIȚIONARE DE UTILAJE 
FĂRĂ MONTAJ PENTRU 

PRODUCȚIA DE PROFILE 
OBȚINUTE LA RECE

S.C. BEST 
METASIL PROFIL 

S.R.L.
HARGHITA

Comuna/Oras 
JOSENI Sat 
BORZONT

- - - - - - - - - - 235.200 0 199.920 0 35.280 128.798.347

nu sunt anexate oferte si nici print screen-uri din BDPS conform procedurii. Solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonoma,partenera sau legata. In urma 
verificarii in RECOM s-a constatat ca asociatul unic Torok Szilard al SC BEST METASIL PROFIL SRL este actionar in proportie de 50% al SC SISTAL PROFILE 
SRL.Activitatea celor doua societati este identica avand cod CAEN 2433-Productia de profile obtinute la rece.
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854 312 C 01 12 7 21 00019 2012 9 26 „ATELIER MULTIFUNCTIONAL 
ARTIZANAL POPULAR”

SC WOOD 
TEHNIC A-ZS 

SRL
HARGHITA

Comuna/Oras 
ZETEA Sat 
IZVOARE

- - - - - - - - - - 235.294 25.000 200.000 0 35.294 128.998.347

S-a bifat NU la EG2 deoarece exista neconcordante intre cheltuielile propuse in Studiul de Fezabilitate in raport cu nevoile reale ale investitiei si anume se propun spatii 
supradimensionate: etajul, care nu se justifica in derularea activitatii propuse prin proiect. In acest sens, s-au solicitat informatii suplimentare si s-a cerut trecerea pe 
neeligibil a etajului insa nu s-a raspuns conform solicitarii.-S-au propus, prin proiect, o cantitate de bunuri mai mare decat numarul de angajati care urmau sa le foloseasca 
si anume: 5 truse de cusut si 5 truse de tricotat. Conform cap. 7, acestea urmau sa fie folosite de 2 persoane.S-au solicitat informatii suplimentare si s-a raspuns prin faptul 
ca trusele de tricotat si de cusut vor fi folosite la fasonare, aplicare broderie, tivire.-Din continutul Studiului de Fezabilitate reiese faptul ca activitatea ce urma sa se 
desfasoare era fabricarea covoarelor tesute manual, dar au fost prevazute si incasari din activitatea de tricotat.S-au solicitat informatii suplimentare si s-a raspuns prin faptul 
ca la etajul cladirii se realizeaza tricotaje: macrameuri, dantele, ciucuri, broderii care vor fi ulterior aplicate manual pe suprafata covoarelor;-S-au solicitat informatii 
suplimentare cu privire la trecerea pe neeligibil a 70% din valoarea cap. 3.3.1.b si intreaga valoare a cap. 3.5.1, deoarece continutul Studiului de Fezabilitate este identic cu 
al altui proiect, s-au regasit pasaje eronate si anume proiectul prevede construirea unui atelier artizanal popular de fabricare a covoarelor tesute manual, dar in continut se 
vorbeste despre prelucrarea lemnului. In ceea ce priveste proiectarea, mentionam ca Plansele sunt identice cu plansele intocmite pentru alt proiect, singura diferenta ar fi ca 
la acest proiect dimensiunea constructiei este putin mai mica;S-a raspuns partial la solicitare, in sensul ca pentru cap. 3.5.1 s-a trecut pe neeligibil numai 70% din valoare 
a bifat NU la EG2 deoarece exista neconcordante intre cheltuielile propuse in Studiul de Fezabilitate in raport cu nevoile reale ale investitiei si anume se propun spatii 
supradimensionate: etajul, care nu se justifica in derularea activitatii propuse prin proiect. In acest sens, s-au solicitat informatii suplimentare si s-a cerut trecerea pe 
neeligibil a etajului insa nu s-a raspuns conform solicitarii.-S-au propus, prin proiect, o cantitate de bunuri mai mare decat numarul de angajati care urmau sa le foloseasca 
si anume: 5 truse de cusut si 5 truse de tricotat. Conform cap. 7, acestea urmau sa fie folosite de 2 persoane.S-au solicitat informatii suplimentare si s-a raspuns prin faptul 
ca trusele de tricotat si de cusut vor fi folosite la fasonare, aplicare broderie, tivire.-Din continutul Studiului de Fezabilitate reiese faptul ca activitatea ce urma sa se 
desfasoare era fabricarea covoarelor tesute manual, dar au fost prevazute si incasari din activitatea de tricotat.S-au solicitat informatii suplimentare si s-a raspuns prin faptul 
ca la etajul cladirii se realizeaza tricotaje: macrameuri, dantele, ciucuri, broderii care vor fi ulterior aplicate manual pe suprafata covoarelor;-S-au solicitat informatii 
suplimentare cu privire la trecerea pe neeligibil a 70% din valoarea cap. 3.3.1.b si intreaga valoare a cap. 3.5.1, deoarece continutul Studiului de Fezabilitate este identic cu 
al altui proiect, s-au regasit pasaje eronate si anume proiectul prevede construirea unui atelier artizanal popular de fabricare a covoarelor tesute manual, dar in continut se 
vorbeste despre prelucrarea lemnului. In ceea ce priveste proiectarea, mentionam ca Plansele sunt identice cu plansele intocmite pentru alt proiect, singura diferenta ar fi ca 
la acest proiect dimensiunea constructiei este putin mai mica;S-a raspuns partial la solicitare, in sensul ca pentru cap. 3.5.1 s-a trecut pe neeligibil numai 70% din valoare -
s-a bifat Da, cu diferente la 3.1, deoarece solicitantului i-au fost cerute informatii suplimentare referitoare la supradimensionarea cladirii si anume, i s-a cerut sa treaca 
valoarea aferenta etajului pe neeligibil, intru-cat in Studiul de Fezabilitate nu era mentionata activitatea de tricotat, activitate ce urma sa se desfasoare la etaj. Pentru asta 
solicitantul urma sa achizitioneze 5 truse de tricotat si 5 truse de cusut, care urmau sa fie folosite de 2 angajati. S-a primit raspunsul la solicitarea de informatii, prin care 
solicitantul a mentionat ca etajul este necesar la desfasurarea activitatii, ca la etaj se vor duce covoarele dupa ce vor fi realizate, pentru finisare si ca trusele de tricotat si 
cusut vor fi folosite de mai multi angajati. De asemenea, tinand cont de faptul ca Studiul de Fezabilitate era identic cu al altui proiect si de faptul ca in continut se vorbea de 
prelucrarea lemnului, desi investitia propusa este construirea unui atelier artizanal popular de fabricare a covoarelor tesute manual, solicitantului i s-a cerut sa treaca 
valoarea aferenta cap. 3.5.1 pe neeligibil. Acesta nu a trecut decat 70% din valoare pe neeligibil;-In ceea ce priveste proiectarea, Plansele erau aproape identice cu plansele 
intocmite pentru alt proiect, diferenta fiind de dimensiune-la proiectul analizat dimensiunile sunt putin mai mici. Astfel, i s-a cerut sa treaca 70% din valoarea aferenta cap. 
3.3.1.b pe neeligibil. S-a raspuns la solicitare;-S-a considerat supradimensionata constructia si anume, cheltuiala aferenta etajului nu se justifica. S-a raspuns la solicitare 
printr-o justificare si nu s-a modificat Bugetul Indicativ, conform solicitarii SEC;-De asemenea, i s-a cerut diminuarea cap. 3.3.c si a cap. 3.5.2 proportional cu valoarea 
eligibila ramasa a constructiei, iar diferenta sa o treaca pe neeligibil. Nu s-a raspuns solicitarii.-Tinand cont de faptul ca s-a raspuns partial la solicitarea de informatii 
suplimentare, nu s-a putut modifica Bugetul Indicativ. in urma verificarilor efectuate nu s-a descoperit crearea de conditii artificiale in urma verificarilor efectuate nu s-a 
descoperit crearea de conditii artificiale S-a bifat NU la EG2 deoarece exista neconcordante intre cheltuielile propuse in Studiul de Fezabilitate in raport cu nevoile reale ale 
investitiei si anume se propun spatii supradimensionate: etajul, care nu se justifica in derularea activitatii propuse prin proiect. In acest sens, s-au solicitat informatii 
suplimentare si s-a cerut trecerea pe neeligibil a etajului insa nu s-a raspuns conform solicitarii.-S-au propus, prin proiect, o cantitate de bunuri mai mare decat numarul de 
angajati care urmau sa le foloseasca si anume: 5 truse de cusut si 5 truse de tricotat. Conform cap. 7, acestea urmau sa fie folosite de 2 persoane.S-au solicitat informatii 
suplimentare si s-a raspuns prin faptul ca trusele de tricotat si de cusut vor fi folosite la fasonare aplicare broderie tivire si ca vor fi folosite si de ceilalti angajati; -D
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CONSTRUIRE HALA PENTRU 
PRODUCTIA PREFABRICATE 

DE BETON

SC HARBAU 
INDUSTRIAL SRL HARGHITA

Comuna/Oras 
FRUMOASA Sat 

FRUMOASA
- - - - - - - - - - 235.294 20.000 200.000 0 35.294 129.198.347

La criteriul de eligibilitate „EG1 - Microintreprinderile, atat cele existente cat si cele nou-infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect 
in spatiul rural” s-a bifat NU deoarece:1.La momentul eliberarii Certificatului de Urbanism (nr. 48/07.09.2012, eliberat de Primaria Frumoasa, jud Harghita, pag. 163-166 din 
CF) solicitantul nu detinea dreptul real de folosinta asupra terenului pe care se va amplasa investitia. Dreptul real de folosinta supra terenului a fost obtinut la 5 zile dupa 
eliberarea Certificatului de Urbanism, respectiv la data de 12.09.2012, odata cu semnarea Contractului de Constituire a Dreptului de Superficie nr. 778/12.09.2012, incheial 
la BNP Tornai Eniko (pag. 157-160 din C.F). Acest aspect este certificat si de Extrasul de Carte Funciara nr. 15437/13.09.2012 (pag. 161-162 din C.F). Avand in vedere 
aspectul mai sus mentionat consideram ca Certificatul de Urbanism a fost eliberat prin nerespectarea conditilor impuse de Legea 50/1991.2.Solicitantul mentioneaza 
obiectivele ce vor fi urmarite prin proiect la capitolul 2.4 din SF (pag. 33-34) dar nu detaliaza actiunile/activitatile prion care vor fi indeplinite aceste obiective. S-a bifat da cu 
diferente la punctul 3.1 deoarece in urma solicitarii de informatii si a verificarii rezonabilitatii proiectului valoarea totala eligibila a proiectului s-a redus 26.507,00 euro, dupa 
cum urmeza:- 4.507,00 euro reprezentand Sala de mese;- 20.000,00 euro reprezentand energia regenerabila (panouri solare);- 2.000,00 euro cap. 3 (cap. 3.3/3.4). 
Rezonabilitatea preturilor nu este respectata pentru energia regenerabila deoarece solicitantul ataseaza la Cererea de Finantare trei oferte (apartinand SC Jasmin Universal 
SRL, SC Sunergizer si SC Carpat Eenergy SRL) a caror valori pentru panourile solare este de 3-4 ori mai mare decat preturile practicate in piata. Avand in vedere acest 
aspect energia rgenerabila va fi incadrata ca cheltuiala neeligibila. Proiectul a fost declarat neeligibi deoarece nu indeplineste urmatoarele criteri:A.Criteriul de eligibilitate 
„EG1 - Microintreprinderile, atat cele existente cat si cele nou-infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural” s-a bifat 
NU deoarece:1.La momentul eliberarii Certificatului de Urbanism (nr. 48/07.09.2012, eliberat de Primaria Frumoasa, jud Harghita, pag. 163-166 din CF) solicitantul nu 
detinea dreptul real de folosinta asupra terenului pe care se va amplasa investitia. Dreptul real de folosinta supra terenului a fost obtinut la 5 zile dupa eliberarea Certificatului 
de Urbanism, respectiv la data de 12.09.2012, odata cu semnarea Contractului de Constituire a Dreptului de Superficie nr. 778/12.09.2012, incheial la BNP Tornai Eniko 
(pag. 157-160 din C.F). Acest aspect este certificat si de Extrasul de Carte Funciara nr. 15437/13.09.2012 (pag. 161-162 din C.F). Avand in vedere aspectul mai sus 
mentionat consideram ca Certificatul de Urbanism a fost eliberat prin nerespectarea conditilor impuse de Legea 50/1991.2.Solicitantul mentioneaza obiectivele ce vor fi 
urmarite prin proiect la capitolul 2.4 din SF (pag. 33-34) dar nu detaliaza actiunile/activitatile prion care vor fi indeplinite aceste obiective.B.Rezonabilitatea preturilor nu este 
respectata pentru energia regenerabila deoarece solicitantul ataseaza la Cererea de Finantare trei oferte (apartinand SC Jasmin Universal SRL, SC Sunergizer si SC Carpat 
Eenergy SRL) a caror valori pentru panourile solare este de 3-4 ori mai mare decat preturile practicate in piata. Solicitantul recurge la acest artificiu in scopul de a maximiza 
punctajul. Avand in vedere acest aspect energia rgenerabila a fost incadrata ca cheltuiala neeligibila. Sunt de acord cu observatiile mentionate de catre Expert 1.
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ATELIER ARTIZANAL 

POPULAR DE PRELUCRARE A 
LEMNULUI

SC PREF BET-
LEMN SRL HARGHITA

Comuna/Oras 
ZETEA Sat 
IZVOARE

- - - - - - - - - - 235.294 25.000 200.000 0 35.294 129.398.347

Punctul 1.1 s-a bifat NU intrucat declaratia privind incadrarea in categoria Microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea. Conform acestei declaratii intreprinderea este 
una autonoma cu un numar maxim de 8 angajati, insa in urma verificarii in RECOM a asociatului unic, dupa CNP, a rezultat ca aceasta se regaseste ca actionar majoritar, 
respectiv cate 50% din actiuni in cadrul a inca 4 intreprinderi: Epad Group srl, Epad srl, Pinsylves A&amp;ZS SRL, Tarnava press 2003 SRL, aceste societati activand pe 
aceleasi piete, sau piete adiacente, sunt considerate intreprinderi legate. In plus, toate aceste societati se aflau pe pierdere conform bilantului aferent anului 2011 iar 3 dintre 
ele aveau angajati, astfel incat calculand numarul de angajati al tuturor societatilor in care Doamna Laszlo Maria detine pachet majoritar de parti sociale, acest numar 
depaseste maximul de 10 angajati, necesar incadrarii in categoria de microintreprinderi;Punctul 1.2 s-a bifat NU intrucat nu se respecta punctele 2 si 3 din declaratia F; 
Punctul 1.1 s-a bifat NU intrucat declaratia privind incadrarea in categoria Microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea. Conform acestei declaratii intreprinderea este 
una autonoma cu un numar maxim de 8 angajati, insa in urma verificarii in RECOM a asociatului unic, dupa CNP, a rezultat ca aceasta se regaseste ca actionar majoritar, 
respectiv cate 50% din actiuni in cadrul a inca 4 intreprinderi: Epad Group srl, Epad srl, Pinsylves A&amp;ZS SRL, Tarnava press 2003 SRL, aceste societati activand pe 
aceleasi piete, sau piete adiacente, sunt considerate intreprinderi legate. In plus, toate aceste societati se aflau pe pierdere conform bilantului aferent anului 2011 iar 3 dintre 
ele aveau angajati, astfel incat calculand numarul de angajati al tuturor societatilor in care Doamna Laszlo Maria detine pachet majoritar de parti sociale, acest numar 
depaseste maximul de 10 angajati, necesar incadrarii in categoria de microintreprinderi;Punctul 1.2 s-a bifat NU intrucat nu se respecta punctele 2 si 3 din declaratia F; 
EG1 - s-a bifat NU intrucat declaratia privind incadrarea in categoria Microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea. Conform acestei declaratii intreprinderea este una 
autonoma cu un numar maxim de 8 angajati, insa in urma verificarii in RECOM a asociatului unic, dupa CNP, a rezultat ca aceasta se regaseste ca actionar majoritar, 
respectiv cate 50% din actiuni in cadrul a inca 4 intreprinderi: Epad Group srl, Epad srl, Pinsylves A&amp;ZS SRL, Tarnava press 2003 SRL, aceste societati activand pe 
aceleasi piete, sau piete adiacente, sunt considerate intreprinderi legate. In plus, toate aceste societati se aflau pe pierdere conform bilantului aferent anului 2011 iar 3 dintre 
ele aveau angajati, astfel incat calculand numarul de angajati al tuturor societatilor in care Doamna Laszlo Maria detine pachet majoritar de parti sociale, acest numar 
depaseste maximul de 10 angajati, necesar incadrarii in categoria de microintreprinderi; EG1 - s-a bifat NU intrucat declaratia privind incadrarea in categoria 
Microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea. Conform acestei declaratii intreprinderea este una autonoma cu un numar maxim de 8 angajati, insa in urma verificari
RECOM a asociatului unic, dupa CNP, a rezultat ca aceasta se regaseste ca actionar majoritar, respectiv cate 50% din actiuni in cadrul a inca 4 intreprinderi: Epad Group 
srl, Epad srl, Pinsylves A&amp;ZS SRL, Tarnava press 2003 SRL, aceste societati activand pe aceleasi piete, sau piete adiacente, sunt considerate intreprinderi legate. In 
plus, toate aceste societati se aflau pe pierdere conform bilantului aferent anului 2011 iar 3 dintre ele aveau angajati, astfel incat calculand numarul de angajati al tuturor 
societatilor in care Doamna Laszlo Maria detine pachet majoritar de parti sociale, acest numar depaseste maximul de 10 angajati, necesar incadrarii in categoria de 
microintreprinderi; Consideram ca s-au creat conditii artificiale deoarece s-a creat o societate noua pentru a beneficia de punctajul aferent criteriilor de selectie S4 si S5, 
asociata unica, este actionar majoritar in alte 4 societati, care activeaza pe aceleasi piete si care inregistreaza pierderi in anul 2011, anul de referinta pentru verificarea 
situatiilor financiare. Consideram ca s-au creat conditii artificiale deoarece s-a creat o societate noua pentru a beneficia de punctajul aferent criteriilor de selectie S4 si S5, 
asociata unica, este actionar majoritar in alte 4 societati, care activeaza pe aceleasi piete si care inregistreaza pierderi in anul 2011, anul de referinta pentru verificarea 
situatiilor financiare. Eligibilitate solicitant - solicitantul nu este eligibil intrucat Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu 
realitatea;EG1 - Declaratia peivind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea;Conform acestei declaratii intreprinderea este una autonoma 
cu un numar maxim de 8 angajati, insa in urma verificarii in RECOM a asociatului unic, dupa CNP, a rezultat ca aceasta se regaseste ca actionar majoritar, respectiv cate 
50% din actiuni in cadrul a inca 4 intreprinderi: Epad Group srl, Epad srl, Pinsylves A&amp;ZS SRL, Tarnava press 2003 SRL, aceste societati activand pe aceleasi piete, 
sau piete adiacente, sunt considerate intreprinderi legate. In plus, toate aceste societati se aflau pe pierdere conform bilantului aferent anului 2011 iar 3 dintre ele aveau 
angajati, astfel incat calculand numarul de angajati al tuturor societatilor in care Doamna Laszlo Maria detine pachet majoritar de parti sociale, acest numar depaseste 
maximul de 10 angajati, necesar incadrarii in categoria de microintreprinderi;S-au creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor masurii. Eligibilitate solicitant - solicitantul nu este eligibil intrucat Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu 
realitatea;EG1 - Declaratia peivind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea;Conform acestei declaratii intreprinderea este una autonoma 
cu un numar maxim de 8 angajati, insa in urma verificarii in RECOM a asociatului unic, dupa CNP, a rezultat ca aceasta se regaseste ca actionar majoritar, respectiv cate 
50% din actiuni in cadrul a inca 4 intreprinderi: Epad Group srl, Epad srl, Pinsylves A&amp;ZS SRL, Tarnava press 2003 SRL, aceste societati activand pe aceleasi piete, 
sau piete adiacente sunt considerate intreprinderi legate In plus toate aceste societati se aflau pe pierdere conform bilantului aferent anului 2011 iar 3 dintre ele ave

Page 251 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

857 312 M 01 12 7 21 00018 2012 9 26

INFIINTARE ATELIER 
MESTESUGARESC DE 

CONFECTIONARE PORTURI 
POPULARE

BOTH ARANKA HARGHITA Comuna/Oras ULIES 
Sat NICOLESTI - - - - - - - - - - 235.000 0 199.750 0 35.250 129.598.097

La criteriul 1.2 s-a bifat NU, deoarece solicitantul a bifat in decraţia F, punctul 6, sectiunea prin care declară că: „Declar ca organizaţia pe care o reprezint NU are datori 
către instituţii de credit si/sau instituţii financiare nebancare”. In timp ce în Cererea de Finanţare la paginile 117-132 sunt ataşate graficele de rambursare a datoriilor către 
bănci (grafic de rambursare credit la BRD în valoare de 51.913,18 / 2011 şi respectiv graficul creditului de la Volksbank în valoare de 61.000,00 CHF/2007) însoţite de 
adresele din partea băncilor prin care se certifică faptul că solicitantul nu are rate resţante la plata creditelor (adresa BRD nr. 2232/24.09.2012 şi adresa Volksbank nr. 
2328/24.09.2012). La criteriul de eligibilitate EG7 s-a bifat NU deoarece extrasul de cont al solicitantului nu dovedeşte capacitatea de cofinanţarea proiectului de către 
solicitant, intrucât 79,92% (respectiv suma 80.000,00 lei) din banii de cofinantare provin de la o terţă societate – SUGO IMPEX SRL (CUI: RO524153/1992) cu sediul 
social în Municipiul Odorheiu Secuiesc, Str. LEMNARILOR, Nr. 14, Judet Harghita.De asemenea conform precizărilor Ghidului Solicitantului versiunea 06 din iulie 2012 
pag12 “beneficiarul trebuie să declare pe proprie răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului” ceea ce nu s-a făcut de către solicitantul BOTH ARANKA. Delaraţia 
privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor (Anexa nr. 4.1) este încompletă nu sunt completate datele privind punctul I, SECŢIUNEA III - nr. mediu anual de 
salariaţi; cifra de afaceri anuală netă mii lei / mii euro; active totale mii lei / mii euro conform Legii 346 /2004; Proiectul a fost declarat neeligibil deoarece nu a indeplinit 
următoarele criterii de eligibilitate:- Criteriul de eligibilitate 1.2 - „Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F?” - Criteriul de 
deligibilitate EG7 – „Beneficiarul sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului”.Detalierea criteriilor de eligibilitate neândeplinite:1. Criteriul 1.2 NU 
a fost îndeplinit deoarece solicitantul a bifat in decraţia F, punctul 6, sectiunea prin care declară că: „Declar ca organizaţia pe care o reprezint NU are datori către instituţii de 
credit si/sau instituţii financiare nebancare”. In timp ce în Cererea de Finanţare la paginile 117-132 sunt ataşate graficele de rambursare a datoriilor către bănci (grafic de 
rambursare credit la BRD în valoare de 51.913,18 / 2011 şi respectiv graficul creditului de la Volksbank în valoare de 61.000,00 CHF/2007) însoţite de adresele din partea 
băncilor prin care se certifică faptul că solicitantul nu are rate resţante la plata creditelor (adresa BRD nr. 2232/24.09.2012 şi adresa Volksbank nr. 2328/24.09.2012).2. 
Criteriul de eligibilitate EG7 NU a fost îndeplinit deoarece extrasul de cont al solicitantului nu dovedeşte capacitatea de cofinanţarea proiectului de către solicitant, intrucât 
79,92% (respectiv suma 80.000,00 lei) din banii de cofinantare provin de la o terţă societate – SUGO IMPEX SRL (CUI: RO524153/1992) cu sediul social în Municipiul 
Odorheiu Secuiesc, Str. LEMNARILOR, Nr. 14, Judet Harghita.De asemenea conform precizărilor Ghidului Solicitantului versiunea 06 din iulie 2012 pag12 “beneficiarul 
trebuie să declare pe proprie răspundere că va asigura cofinanţarea proiectului” ceea ce nu s-a făcut de către solicitantul BOTH ARANKA, având în vedere acest aspect 
solicitantului nu iau mai fost solicitate informaţii suplimentare.De asemenea „Delaraţia privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor (Anexa nr. 4.1)” este încompletă, 
deorece nu sunt completate la punctul I, SECŢIUNEA III - datele privind: nr. mediu anual de salariaţi; cifra de afaceri anuală netă mii lei / mii euro; active totale mii lei / mii 
euro conform Legii 346 /2004; Sunt de acord cu observatiile expertului 1.

858 312 M 01 12 7 21 00015 2012 9 26
INFIINTARE CABINET 

STOMATOLOGIC    LOC.  
RACU  , JUD   HARGHITA

IZSAK-DENT SRL HARGHITA Comuna/Oras RACU 
Sat RACU - - - - - - - - - - 37.850 0 26.495 0 11.355 129.624.592

Sunt diferente dar respecta criteriul ; nu s-a luat in calculul valorii investitiei si cheltuielile neeligibile. Solicitantul nu a prezentat lista dotarilor pentru care a cuprins cheltuieli 
neeligibile in bugetul indicativ in valoare de 3500 de euro. Investitia propusa a fi realizata prin proiect este o investitie noua, care doreste infiintarea unui cabinet stomatologic 
dotat cu unit dentar special in vederea executarii implanturilor dentare si interventiilor chirurgicale care nu necesita spitalizare.La vizita pe teren s-a constatat ca in locatia 
respectiva era mobilata si avea amplasat scaunul dentar care este parte componenta a unitului stomatologic . Mentionam ca fotoliul nu era asamblat cu accesorii si cu 
partea chirurgicala a unitului . Cele observate în cursul verificării pe teren nu corespund cu cele descrise in cererea de finanţare, solicitantul a inceput investitia inaintea 
vizitei pe teren.
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"HALA  PRODUCTIE SI 
ECHIPAMENTE PENTRU 
PRODUCTIA DE PANZE 

CIRCULAR "

SC PRO 
LOGINEX 

SERVICE SRL
HARGHITA

Comuna/Oras 
SARMAS Sat 
FUNDOAIA

- - - - - - - - - - 233.134 10.300 198.163 0 34.971 129.822.755

La EG2 s-a bifat NU, deoarece se regasesc spatii care nu se justifica: sala de servire a mesei si implicit dotarile aferente. Suma necesara pentru cofinantarea proiectului a 
fost virata de SC GENEX COM SRL in contul solicitantului La EG2 s-a bifat NU, deoarece se regasesc spatii care nu se justifica: sala de servire a mesei si implicit dotarile 
aferente. Suma necesara pentru cofinantarea proiectului a fost virata de SC GENEX COM SRL in contul solicitantului La EG2 s-a bifat NU, deoarece se regasesc spatii ca
nu se justifica: sala de servire a mesei si implicit dotarile aferente. Suma necesara pentru cofinantarea proiectului a fost virata de SC GENEX COM SRL in contul 
solicitantului La EG2 s-a bifat NU, deoarece se regasesc spatii care nu se justifica: sala de servire a mesei si implicit dotarile aferente. Suma necesara pentru cofinantarea 
proiectului a fost virata de SC GENEX COM SRL in contul solicitantului solicitantul a depus si oferta si Extras din Baza de Date pentru servicii solicitantul a depus si oferta 
si Extras din Baza de Date pentru servicii S-a constatat crearea de conditii artificiale prin Administratorul societatii SC PRO LOGINEX SERVICE SRL, domnul Morar Sorin 
Vasile, astfel:-Morar Sorin Vasile, este asociat Unic in SC GENEX COM SRL, asociat cu 49% parti sociale in SC GENEX FOREST SRL si Administrator in SC GENEX 
FINANTARE SRL. Toate cele trei societati au codul CAEN principal 1610, iar solicitantul ajutorului neramburabil SC PRO LOGINEX SERVICE SRL are ca si cod CAEN 
secundar autorizat codul 1610. - SC GENEX FOREST SRL are proiect aprobat si finalizat pe masura 123- SC GENEX FINANTARE SRL are proiect depus, aprobat si 
contractat pe masura 312-confectionarea grinzilor din lemn;- Contravaloarea cofinantarii private a fost virata in contul SC PRO LOGINEX SERVICE SRL de catre SC 
GENEX COM SRL;-Imobilul pe care urma sa se realizeze investitia a fost vandut de SC GENEX COM SRL catre SC PRO LOGINEX SERVICE SRL;-Sediul social si 
punctul de lucru al SC PRO LOGINEX SERVICE SRL, SC GENEX FINANTARE SRL si SC GENEX FOREST SRL este acelasi: Comuna Sarmas, Sat Fundoaia nr. 
876/A, judetul Harghita;-in 05.02.2013, s-a incheiat o Conventie pentru constituirea unui drept de servitute intre SC GENEX COM SRL, SC PRO LOGINEX SERVICE 
SRL, beneficiare ale dreptului de servitute, si SC GENEX FINANTARE SRL, proprietara de imobil fond aservit; -La EG2 s-a bifat NU, deoarece se regasesc spatii care nu 
se justifica: sala de servire a mesei si implicit dotarile aferente. Suma necesara pentru cofinantarea proiectului a fost virata de SC GENEX COM SRL in contul 
solicitantului;S-a constatat crearea de conditii artificiale prin Administratorul societatii SC PRO LOGINEX SERVICE SRL, domnul Morar Sorin Vasile, astfel:-Morar Sorin 
Vasile, este asociat Unic in SC GENEX COM SRL, asociat cu 49% parti sociale in SC GENEX FOREST SRL si Administrator in SC GENEX FINANTARE SRL. Toate 
cele trei societati au codul CAEN principal 1610, iar solicitantul ajutorului neramburabil SC PRO LOGINEX SERVICE SRL are ca si cod CAEN secundar autorizat codul 
1610. - SC GENEX FOREST SRL are proiect aprobat si finalizat pe masura 123- SC GENEX FINANTARE SRL are proiect depus, aprobat si contractat pe masura 312-
confectionarea grinzilor din lemn;- Contravaloarea cofinantarii private a fost virata in contul SC PRO LOGINEX SERVICE SRL de catre SC GENEX COM SRL;-Imobilul pe 
care urma sa se realizeze investitia a fost vandut de SC GENEX COM SRL catre SC PRO LOGINEX SERVICE SRL;-Sediul social si punctul de lucru al SC PRO 
LOGINEX SERVICE SRL, SC GENEX FINANTARE SRL si SC GENEX FOREST SRL este acelasi: Comuna Sarmas, Sat Fundoaia nr. 876/A, judetul Harghita;-in 
05.02.2013, s-a incheiat o Conventie pentru constituirea unui drept de servitute intre SC GENEX COM SRL, SC PRO LOGINEX SERVICE SRL, beneficiare ale dreptului 
de servitute, si SC GENEX FINANTARE SRL, proprietara de imobil fond aservit; -La EG2 s-a bifat NU, deoarece se regasesc spatii care nu se justifica: sala de servire a 
mesei si implicit dotarile aferente. Suma necesara pentru cofinantarea proiectului a fost virata de SC GENEX COM SRL in contul solicitantului;S-a constatat crearea de 
conditii artificiale prin Administratorul societatii SC PRO LOGINEX SERVICE SRL, domnul Morar Sorin Vasile, astfel:-Morar Sorin Vasile, este asociat Unic in SC GENEX 
COM SRL, asociat cu 49% parti sociale in SC GENEX FOREST SRL si Administrator in SC GENEX FINANTARE SRL. Toate cele trei societati au codul CAEN principal 
1610, iar solicitantul ajutorului neramburabil SC PRO LOGINEX SERVICE SRL are ca si cod CAEN secundar autorizat codul 1610. - SC GENEX FOREST SRL are 
proiect aprobat si finalizat pe masura 123- SC GENEX FINANTARE SRL are proiect depus, aprobat si contractat pe masura 312-confectionarea grinzilor din lemn;- 
Contravaloarea cofinantarii private a fost virata in contul SC PRO LOGINEX SERVICE SRL de catre SC GENEX COM SRL;-Imobilul pe care urma sa se realizeze investit
a fost vandut de SC GENEX COM SRL catre SC PRO LOGINEX SERVICE SRL;-Sediul social si punctul de lucru al SC PRO LOGINEX SERVICE SRL, SC GENEX 
FINANTARE SRL si SC GENEX FOREST SRL este acelasi: Comuna Sarmas, Sat Fundoaia nr. 876/A, judetul Harghita;-in 05.02.2013, s-a incheiat o Conventie pentru 
constituirea unui drept de servitute intre SC GENEX COM SRL, SC PRO LOGINEX SERVICE SRL, beneficiare ale dreptului de servitute, si SC GENEX FINANTARE 
SRL, proprietara de imobil fond aservit;
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CONSTRUIREA ŞI DOTAREA 
FABRICII DE ELEMENTE DE 
DULGHERIE ŞI TÂMPLĂRIE 
PENTRU CONSTRUCŢII ŞI 

AMBALAJE DIN LEMN

SC CSILDEKRISZ 
MOBIL BAU SRL HARGHITA

Comuna/Oras SATU 
MARE Sat SATU 

MARE
- - - - - - - - - - 231.000 25.000 196.350 0 34.650 130.019.105

Punctele 1 si 1.2 s-au bifat NU deoarece declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, nu este conforma cu realitatea.Astfel, in urma consultarii RECOM, 
asociatul unic SIMON CSILLA apare ca asociat majoritar (50%) in cadrul SC CSILDEKRISZ SRL, care are obiect principal de activitate CAEN 0220 -exploatare 
forestiera.Astfel cele doua societati sunt legate deoarece activeaza pe aceasi piata/piete adiacente; Punctele 1 si 1.2 s-au bifat NU deoarece declaratia privind incadrarea in 
categoria microintreprinderilor, nu este conforma cu realitatea.Astfel, in urma consultarii RECOM, asociatul unic SIMON CSILLA apare ca asociat majoritar (50%) in cadrul 
SC CSILDEKRISZ SRL, care are obiect principal de activitate CAEN 0220 -exploatare forestiera.Astfel cele doua societati sunt legate deoarece activeaza pe aceasi 
piata/piete adiacente; S-au prezentat extras din BD preturi pentru o parte din bunuri si pentru restul oferte conform Ghidului Solicitantului; S-au prezentat extras din BD 
preturi pentru o parte din bunuri si pentru restul oferte conform Ghidului Solicitantului; In urma verificarilor efectuate, nu s-a constatat crearea de conditii artificiale In urma 
verificarilor efectuate, nu s-a constatat crearea de conditii artificiale Proiectul este neeligibil intrucat declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este 
conforma cu realitatea. Astfel societatea este legata prn asociatul unic care este actionar majoritar (50%) in cadrul SC CSILDEKRISZ SRL, care are obiect principal de 
activitate CAEN 0220 -exploatare forestiera.Astfel cele doua societati sunt legate deoarece activeaza pe aceasi piata/piete adiacente; Proiectul este neeligibil intrucat 
declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este conforma cu realitatea. Astfel societatea este legata prn asociatul unic care este actionar majoritar 
(50%) in cadrul SC CSILDEKRISZ SRL, care are obiect principal de activitate CAEN 0220 -exploatare forestiera.Astfel cele doua societati sunt legate deoarece activeaza 
pe aceasi piata/piete adiacente;

861 312 M 01 12 7 21 00039 2012 9 27

MODERNIZARE CABINET 
STOMATOLOGIC PRIN 

ACHIZIŢIA DE ECHIPAMENTE 
ÎN LOCALITATEA FRUMOASA, 

JUDEŢUL HARGHITA

SC ZYGOMA SRL HARGHITA
Comuna/Oras 

FRUMOASA Sat 
FRUMOASA

- - - - - - - - - - 156.103 0 109.272 0 46.831 130.128.377

pct.1.1 In urma verificarilor privind Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor si a verificarilor in serviciul online RECOM al Oficiului National 
al Registrului Comertului , am constatat ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata. Asociatul unic al solicitantului SC Zygoma 
SRL, Nagy Andrea, este actionar in proportie de 95,238 % la SC AMRO S&amp;M SRL . Activitatea principala a celor doua societati sunt identice, respectiv 8623-Activitati 
de asistenta stomatologica.pct.1.2 Solicitantul nu si-a insusit angajamentele luate in Declaratia pe propria raspundere la punctul trei referitor la corectitudea informatiilor din 
documentele anexate CF. EG2-In tabelul de indicatori este trecut eronat "Valoarea investitiei",dar toate conditiile de viabilitate sunt respectate. Solicitantul a calculat a 
calculat eronat Valoarea TVA in Bugetul Indicativ, insa acest lucru nu influenteaza Valoarea totala, eligibila si neeligibila a proiectului, din motivul ca solicitantul nu este 
platitor de TVA. In Memoriu Justificativ pct.7, solicitantul A completat eronat Valoarea ajutorului public nerambursabil in loc de 109272 Euro este trecut 109772 Euro. In 
urma verificarilor privind Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor si a verificarilor in serviciul online RECOM al Oficiului National al 
Registrului Comertului , am constatat ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata. Asociatul unic al solicitantului SC Zygoma 
SRL, Nagy Andrea, este actionar in proportie de 95,238 % la SC AMRO S&amp;M SRL . Activitatea principala a celor doua societati sunt identice, respectiv 8623-Activitati 
de asistenta stomatologica.Solicitantul nu si-a insusit angajamentele luate in Declaratia pe propria raspundere la punctul trei referitor la corectitudea informatiilor din 
documentele anexate CF.

862 312 M 01 12 7 21 00036 2012 9 27

ACHIZITIE DE UTILAJE 
AGRICOLE LA S.C. 4SEASON 

CONSTRUCTION S.R.L. , 
COMUNA LUETA, JUDETUL 

HARGHITA.

S.C. 4SEASON 
CONSTRUCTION 

S.R.L.
HARGHITA Comuna/Oras 

LUETA Sat LUETA - - - - - - - - - - 139.650 0 97.755 0 41.895 130.226.132

Nu s-a atasat extrasul de carte funciara in care este inscris Contractul de comodat incheiat asupra terenului de 100 mp. Proiectul fiind aferent codului CAEN 0161 
solicitantul a avut obligatia prezentarii unui precontract care atesta prestarea serviciilor de mecanizare. Firma cu care s-a incheiat contract de prestare servicii nu a putut 
justifica dreptul de proprietate sau de folosinta pentru suprafata de 40 de ha teren arabil, stipulat in contract.Firma respectiva nu are inclus in domeniul de activitate, activit
agricole si nu dispune de teren agricol.
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"CREAREA ACTIVITĂȚII DE 
MEȘTEȘUGĂREȘTI, 

BRODERIE ÎN CADRUL 
FIRMEI S.C. QUILT FASHION 
S.R.L. PRIN ACHIZIȚIONARE 

DE ECHIPAMENT"      
      

S.C. QUILT 
FASHION S.R.L HARGHITA

Comuna/Oras 
SANCRAIENI Sat 

SANCRAIENI
- - - - - - - - - - 96.784 0 82.266 0 14.518 130.308.398

Conform datelor din serviciul RECOM al Oficiul National al Registrul Comertului asociatul unic si administratorul firmei solicitante are o intreprindere individuala in functiune. 
Una dintre activitatile secundare ale solicitantului este similar cu activitatea principala a intreprinderii individuale, adica isi desfasoara o parte din activitate pe aceeasi piata 
relevanta, de unde reiese ca solicitantul are o intreprindere legata conform legii 346/2004. In declaratia privind incadrarea intreprinderii solicitantul nu a declarat corect 
statutul intreprinderii. Conform datelor din serviciul RECOM al Oficiul National al Registrul Comertului asociatul unic si administratorul firmei solicitante are o intreprindere 
individuala in functiune. Una dintre activitatile secundare ale solicitantului este similar cu activitatea principala a intreprinderii individuale, adica isi desfasoara o parte din 
activitate pe aceeasi piata relevanta, de unde reiese ca solicitantul are o intreprindere legata conform legii 346/2004. In declaratia privind incadrarea intreprinderii solicitantul 
nu a declarat corect statutul intreprinderii. Conform datelor din serviciul RECOM al Oficiul National al Registrul Comertului asociatul unic si administratorul firmei solicitante 
are o intreprindere individuala in functiune. Una dintre activitatile secundare ale solicitantului este similar cu activitatea principala a intreprinderii individuale, adica isi 
desfasoara o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta, de unde reiese ca solicitantul are o intreprindere legata conform legii 346/2004. In declaratia privind incadrarea 
intreprinderii solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Conform datelor din serviciul RECOM al Oficiul National al Registrul Comertului asociatul unic si 
administratorul firmei solicitante are o intreprindere individuala in functiune. Una dintre activitatile secundare ale solicitantului este similar cu activitatea principala a 
intreprinderii individuale, adica isi desfasoara o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta, de unde reiese ca solicitantul are o intreprindere legata conform legii 346/20
In declaratia privind incadrarea intreprinderii solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii.

864 312 M 01 12 7 21 00031 2012 9 27

ACHIZITIONAREA 
UTILAJELOR SI 

ECHIPAMENTELOR DE 
PRODUCTIE A 

ELEMENTELOR DE 
FERONERIE

S.C. GLOBAL 
PLANNING S.R.L. HARGHITA Comuna/Oras 

DARJIU Sat DARJIU - - - - - - - - - - 85.814 0 72.941 0 12.873 130.381.339

EG 2 Am solicitat inforrmatii suplimentare cu privire la descrierea fluxului tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului si fundamentarea necesitatii 
achizitiilor realizate prin proiect EG 6 Am solicitat prezentarea Extrasului de carte funciara finalizatInformatiile solicitate au fost prezentate de catre solicitant. pct.3.1 Am 
solicitat informatii suplimentare cu privire la clarificarea si corectarea neconcordanta dintre Buget indicativ si Deviz general privind valoarea "Cheltuielilor pentru proiectare si 
asistenta tehnica".Informatiile solicitate au fost prezentate de catre solicitant.pct.3.3 Am solicitat informatii suplimentare cu privire la precizarea si descrierea mijlocului de 
transport ca face parte din categoria mijloacelor de transport specializate.Informatiile solicitate au fost prezentate de catre solicitant, dar masina de transport tevi nu s-a 
dovedit ca fiind specializat. Am solicitat prezentarea a trei oferte pentru bunuri si servicii a caror valoare este mai mare de 15000 Euro si o oferta pentru bunuri si servicii a 
caror valoare este mai mica sau egala de 15000 Euro.Ofertele au fost prezentate de catre solicitant. In urma analizei proiectului si a informatiilor suplimentare depuse prin 
formularul E3.4 masina de transport tevi nu s-a dovedit ca fiind specializat. In urma analizei proiectului si a informatiilor suplimentare depuse prin formularul E3.4 masina de 
transport tevi nu s-a dovedit ca fiind specializat astfel solicitantul a creat condiţii artificiale prin integrarea fortată a unui mijloc de transport în cadrul proiectului sub 
denumirea unuia specializat si care nu corespunde definitiei din ghid si respectiv, din legislatia în vigoare .

865 312 M 01 12 7 21 00027 2012 9 27
ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 

PRESTĂRI SERVICII ȘI 
OLĂRIT

SC DOZERZET 
SRL HARGHITA Comuna/Oras 

ZETEA Sat ZETEA - - - - - - - - - - 212.514 0 150.260 0 62.254 130.531.599

Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect, insa codul CAEN 4312- Lucrari de pregatire a terenului , nu este activitate 
complementara cu codul CAEN 2341 -Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental Codurile CAEN 4312 si 2341 nu reprezinta activitati 
complementare in cadrul proiectului Codurile CAEN 4312 si 2341 nu reprezinta activitati complementare in cadrul proiectului Devizele investitiei nu sunt completati conform 
HG 28/09.01.2008Codurile CAEN 4312 si 2341 nu reprezinta activitati complementare in cadrul proiectului. Investitia valoric devine neeligibila . Utilajele si echipamentele 
necesare activitatii de olarit se regasesc in baza de date, dar pt.utilajele necesare lucrarilor de pregatire a terenului solicitantul a prezentat oferte de preti. Codurile CAEN 
4312 si 2341 nu reprezinta activitati complementare in cadrul proiectuluiConform Contractului de comodat solicitantul detine un teren avand o suprafata de 770 mp. pe care 
se afla o casa de lemn. La fata locului insa s-a constatat ca pe terenul respectiv se afla mai multe constructii, printre care si un atelier, pe care solicitantul l-a identificat ca si 
locul investitiei pentru olarit, insa atelierul nu este inscris in extrasul de carte funciara.

866 312 M 01 12 7 21 00028 2012 9 27

DOTARE CABINET MEDICAL 
VETERINAR PRIN ACHIZITIE 

DE APARATURA VETERINARA 
SI INSTRUMENTE 

PERFORMANTE, COMUNA 
SANCRAIENI, JUDETUL 

HARGHITA

CABINET 
MEDICAL 

VETERINAR 
INDIVIDUAL DR. 

NAGY TIBOR

HARGHITA
Comuna/Oras 

SANCRAIENI Sat 
SANCRAIENI

- - - - - - - - - - 33.934 0 23.754 0 10.180 130.555.353

Conform datelor din serviciul RECOM al Oficiul National al Registrul Comertului solicitantul are o firma partenera, reprezentantul legal al solicitantului este asociat si 
administrator intr-o alta firma care are acelasi acitivitate principala, unde detine 50% parti sociale. In declaratia privind incadrarea intreprinderii solicitantul nu a declarat 
corect statutul intreprinderii. Conform datelor din serviciul RECOM al Oficiul National al Registrul Comertului solicitantul are o firma partenera, reprezentantul legal al 
solicitantului este asociat si administrator intr-o alta firma care are acelasi acitivitate principala, unde detine 50% parti sociale. In declaratia privind incadrarea intreprinderii 
solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Proiect neeligibil. Conform datelor din serviciul RECOM al Oficiul National al Registrul Comertului solicitantul are o 
firma partenera. Reprezentantul legal al solicitantului este asociat si administrator intr-o alta firma care are acelasi acitivitate principala, unde detine 50% parti sociale. In 
declaratia privind incadrarea intreprinderii solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Proiect neeligibil. Conform datelor din serviciul RECOM al Oficiul National al 
Registrul Comertului solicitantul are o firma partenera. Reprezentantul legal al solicitantului este asociat si administrator intr-o alta firma care are acelasi acitivitate principa
unde detine 50% parti sociale. In declaratia privind incadrarea intreprinderii solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii.

867 312 M 01 12 7 21 00023 2012 9 27

ACHIZITIE UTILAJE FĂRĂ 
MONTAJ, DOTĂRI SI 

MIJLOACE DE TRANSPORT 
SPECIALIZATE PENTRU 

ACTIVITATEA DE MONTARE A 
SISTEMELOR DE ENERGIE 

VERDE

SC HU-RO 
SOLAR-

TECHNOLOGY 
SRL

HARGHITA
Comuna/Oras 

SANSIMION Sat 
SANSIMION

- - - - - - - - - - 106.192 0 74.849 0 31.343 130.630.202

pct.3.3 Am solicitat informatii suplimentare cu privire la precizarea si descrierea remorcii de transport propus a fi achizitionat prin proiect ca fiind mijloc de transport 
specializat si descrierea functionarii remorcii de transport. In Memoriu Justificativ , pct.4.2 "Descrierea tehnica a achizitiilor propuse prin proiect" este descris ca remorca de 
transport va fi folosit pentru transportul utilajelor de la sediul executantului la beneficiarul lucrarii.Ca raspuns la solicirea de informatii suplimentare in completarea Memoriulu 
Justificativ beneficiarul precizeaza ca remorca de transport va fi defapt un atelier mobil necesar pentru executarea lucrarii la domiciliul clientului. Astfel exista o 
neconcordanta intre cele descrise in Memoriu Justificativ si Completare la Memoriu Justificativ.Un urma analizei am constatat ca remorca de transport nu se incadreaza in 
categoria mijloacelor de transport specializate. Beneficiarul a creat conditii artificiale prin integrarea fortata a unui mijloc de transport sub denumirea unuia specializat.

868 312 M 01 12 7 21 00025 2012 9 27

AMENAJAREA SI ECHIPAREA 
UNUI CABINET 

DERMATOLOGIC FĂRĂ 
LUCRĂRI DE CONSTRUIRE

S.C. NOVA 
DERMA ESTETIC 

S.R.L.
HARGHITA

Comuna/Oras 
FELICENI Sat 

FELICENI
- - - - - - - - - - 161.100 0 112.770 0 48.330 130.742.972

Matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului prezinta diferente pentru ca in anexa B9 solicitantul a trecut eronat valoarea investitiei. Devizul general 
nu este defalcat de cheltuieli eligibile si neeligibile. Investitia propusa a fi realizata prin proiect este este o investitie noua, fara constructii-montaj .Prin proiect se doreste 
achizitionarea unui laser dermatologic si prestarea de servicii medicale dermatologice.Conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiei din motivul ca interiorul 
cladirii nu este pregatita si nu este apta pentru amplasarea utilajului prevazut in proiect . In prezent incaperile inchiriate sunt mobilate si functioneaza ca si casa de locuit.In 
bugetul proiectului nu sunt cuprinse cheltuieli pentru dotari si pentru amenajarea locatiei.In Memoriul Justificativ nu este descrisa situatia existenta.

869 312 C 01 12 7 21 00021 2012 9 27 ÎNFIINȚARE ATELIER DE 
PRODUCȚIE LENJERIE

DANITEX 
FASHION SRL HARGHITA

Comuna/Oras 
BRADESTI Sat 

BRADESTI
- - - - - - - - - - 235.294 4.243 200.000 0 35.294 130.942.972

S-a bifat NU la 1.2 deoarece solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia F si anume, nu a bifat pct. 8 din Declaratie S-a bifat NU la EG2, 
deoarece s-a considerat ca spatiile sunt supradimensionate comparativ cu numarul si dimensiunea utilajelor in urma verificarilor efectuate nu s-a constatat crearea de 
conditii artificiale -S-a bifat NU la 1.2 deoarece solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia F si anume, nu a bifat pct. 8 din Declaratie.-S-a bifat 
NU la EG2, deoarece s-a considerat ca spatiile sunt supradimensionate comparativ cu numarul si dimensiunea utilajelor -S-a bifat NU la 1.2 deoarece solicitantul nu si-a 
insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia F si anume, nu a bifat pct. 8 din Declaratie.-S-a bifat NU la EG2, deoarece s-a considerat ca spatiile sunt 
supradimensionate comparativ cu numarul si dimensiunea utilajelor

870 312 M 01 12 7 21 00078 2012 9 28

DEZVOLTAREA  SC 
FORCONS POKA SRL, PRIN 
CONSTRUCŢIE DE GARAJ ŞI 
DEPOZIT, ŞI DOTAREA CU 

MIJLOCE FIXE"

SC FORCONS 
POKA SRL HARGHITA

Comuna/Oras 
PAULENI-CIUC Sat 

PAULENI-CIUC
- - - - - - - - - - 200.629 0 140.440 0 60.189 131.083.412

S-a bifat nu la punctul 1.1 Care este statutul solicitantului ? deorece la cererea de finantare este depus documentul 7.1 certificat de atestare fiscala incomplet din care nu se 
poate vedea faptul ca solocitantul nu are datoriiS-a bifat nu la punctul 1.6 Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect? deoarece 
activitatea pe care solicitantul doreste sa o desfasoare respectiv lucrari de instalatii apa-canal se incadreaza pe codul Caen 4221 si la verificarea in certificatul constatator se 
observa faptul ca solicitantul nu detine acest codPe codul Caen 4221 Lucrări de construcţie a proiectelor utilitare pentru fluideAceastă clasă include construcţia liniilor de 
distribuţie pentru transportul fluidelor şi a clădirilor şi structurilor conexe, care sunt părţi integrante din aceste sisteme. Această clasă include:- lucrări de geniu civil pentru:- 
sisteme de conducte pentru transportul la mare distanţă şi sisteme locale (urbane şi/sau rurale) de conducte- construcţia conductelor magistrale de apă- sisteme de irigaţie 
(canale)- rezervoare- construcţia de:- sisteme de canalizare, inclusiv repararea acestora- staţii de eliminare a apelor uzate - staţii de pompare Această clasă include, de 
asemenea:- forarea puţurilor de apăSolicitantul doreste finantare pe codul Caen 4322 care il are in certificatul constatator dar activitatea pe care o descrie in studiul de 
fezabilitate si utilajele pe care le solicita la finantare nu se incadreaza pe acest cod.Pe codul Caen 4322 sunt incluse urmataorele activitatiLucrări de instalaţii sanitare, de 
încălzire şi de aer condiţionatAceastă clasă include lucrări de instalaţii sanitare, lucrări de instalare a sistemelor de încălzire şi aer condiţionat, inclusiv completări, modifică
întreţinere şi reparare. Această clasă include:- instalarea în clădiri sau alte construcţii de:- sisteme de încălzire (electrice, cu gaze şi petrol)- cuptoare, turnuri de răcire- 
dispozitive de colectare a energiei solare pentru obţinerea de energie, alta decât cea electrică- instalaţii şi echipamente sanitare- echipament şi tubulatură pentru instalaţiile 
de ventilaţie şi aer condiţionat- armături pentru ţevi de gaz- conducte de abur- sisteme de stins incendii (sisteme de sprinklere)- sisteme de aspersoare pentru peluze 
(suprafeţe cu gazon)- instalarea sistemelor de conducteSolicitantul descrie in studiul de fezabilitate la fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiiei ca potentiali 
beneficiari autoritatile locale din zona pentru realizarea retelelor de alimentare din zona,sisteme de colectare a apei uzate menajere in principal retele de apa -canal.Toate 
utilajele si echipamentele care se doresc a se achizitiona sunt pentru lucrari de instalatii de apa -canal(ex.placa compactoare,motopompa,masina de taiat asfalt si 
beton,aparat sudura ,ciocan demolator,rotopercutor,utilaj pentru foraj orizontal,autoutilitara cu bena basculabila etc.)Solicitantul descrie in studiul de fezabilitate faptul ca va 
cumpara un buldoexcavator din surse proprii si nu face obiectul acestui proiect dar doreste pe acest proiect constructia unui garaj in suprafata de 60 mp .Acest spatiu nu 
este eligibil . S-a bifat nu la EG6 Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate deoarece solicitantul nu a prezentat in cererea de finantare extras de carte 
funciara Nu s-a mai verificat bugetul cererii de finantare deoarecnu au fost respectate criteriile de eligibilitate mentionate mai sus Nu s-a mai verificat rezonabilitatea 
bunurilor si serviciilor deoarece nu au fost respectate criteriile de eligibilitate mentionate mai sus S-a bifat nu la punctul 1.1 Care este statutul solicitantului ? deorece la 
cererea de finantare este depus documentul 7.1 certificat de atestare fiscala incomplet din care nu se poate vedea faptul ca solocitantul nu are datoriiS-a bifat nu la punctul 
1.6 Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect? deoarece activitatea pe care solicitantul doreste sa o desfasoare respectiv lucrari 
de instalatii apa-canal se incadreaza pe codul Caen 4221 si la verificarea in certificatul constatator se observa faptul ca solicitantul nu detine acest codPe codul Caen 4221 
Lucrări de construcţie a proiectelor utilitare pentru fluideAceastă clasă include construcţia liniilor de distribuţie pentru transportul fluidelor şi a clădirilor şi structurilor conexe, 
care sunt părţi integrante din aceste sisteme. Această clasă include:- lucrări de geniu civil pentru:- sisteme de conducte pentru transportul la mare distanţă şi sisteme locale 
(urbane şi/sau rurale) de conducte- construcţia conductelor magistrale de apă- sisteme de irigaţie (canale)- rezervoare- construcţia de:- sisteme de canalizare, inclusiv 
repararea acestora- staţii de eliminare a apelor uzate - staţii de pompare Această clasă include, de asemenea:- forarea puţurilor de apăSolicitantul doreste finantare pe codul 
Caen 4322 care il are in certificatul constatator dar activitatea pe care o descrie in studiul de fezabilitate si utilajele pe care le solicita la finantare nu se incadreaza pe acest 
cod.Pe codul Caen 4322 sunt incluse urmataorele activitatiLucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionatAceastă clasă include lucrări de instalaţii sanitare, 
lucrări de instalare a sistemelor de încălzire şi aer condiţionat, inclusiv completări, modificări, întreţinere şi reparare. Această clasă include:- instalarea în clădiri sau alte 
construcţii de:- sisteme de încălzire (electrice, cu gaze şi petrol)- cuptoare, turnuri de răcire- dispozitive de colectare a energiei solare pentru obţinerea de energie, alta decât 
cea electrică- instalaţii şi echipamente sanitare- echipament şi tubulatură pentru instalaţiile de ventilaţie şi aer condiţionat- armături pentru ţevi de gaz- conducte de abur- 
sisteme de stins incendii (sisteme de sprinklere)- sisteme de aspersoare pentru peluze (suprafeţe cu gazon)- instalarea sistemelor de conducteSolicitantul descrie in studiul 
de fezabilitate la fundamentarea necesitatii si oportunitatii investitiiei ca potentiali beneficiari autoritatile locale din zona pentru realizarea retelelor de alimentare din 
zona,sisteme de colectare a apei uzate menajere in principal retele de apa -canal.Toate utilajele si echipamentele care se doresc a se achizitiona sunt pentru lucrari de 
instalatii de apa -canal(ex.placa compactoare,motopompa,masina de taiat asfalt si beton,aparat sudura ,ciocan demolator,rotopercutor,utilaj pentru foraj orizontal,autoutilit
cu bena basculabila etc.)Solicitantul descrie in studiul de fezabilitate faptul ca va cumpara un buldoexcavator din surse proprii si nu face obiectul acestui proiect dar doreste 
pe acest proiect constructia unui garaj in suprafata de 60 mp Acest spatiu nu este eligibil S-a bifat nu la EG6 Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprieta
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Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

871 312 M 01 12 7 21 00071 2012 9 28
INFIINŢARE CABINET 

MEDICAL DE NEUROLOGIE ŞI 
REABILITARE NEUROLOGICĂ

SC CABINET 
MEDICAL DE 

NEUROLOLOGIE 
NAGY IMRE 
ZOLTAN SRL

HARGHITA Comuna/Oras 
LUPENI Sat LUPENI - - - - - - - - - - 284.867 0 199.406 0 85.461 131.282.818

TVA aferenta cheltuielilor eligibile este inclusa in valoarea cheltuielilor pt. proiectare si in valoarea cheltuielilor pt. investitia de baza, nu este trecut pa linia de buget aferenta 
valorii TVA In baza de date se regasesc cateva obiecte care sunt incluse la dotare, beneficiarul a atasat paginile respective Conditiile existente pe teren nu permit realizarea 
investitiei din urmatoarele motive:Imobilul propus pentru investitite este o hala in care lucrarile de amenajare pentru asigurarea activitatii propuse nu sunt finalizate. Lipsesc: 
delimitarea halei, compartimentarile,incaperea este fara invelitori, lipseste izolatia, instalatia de apa, canalizare.Informatiile furnizate in cadrul bugetului indicativ si deviz 
general nu este corect calculata, are inclus si valoarea TVA

872 312 M 01 12 7 21 00076 2012 9 28
ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA 
BIROULUIDE MĂSURĂTORI 

TOPOGRAFICE

TINCA MIHAI 
PAUL HARGHITA

Comuna/Oras 
VOSLABENI Sat 

IZVORU 
MURESULUI

- - - - - - - - - - 19.255 0 13.478 0 5.777 131.296.296

1.1 Conform verificarii in baza de date RECOM solicitantul are o firma cu activitate principala Cod CAEN 7112, identic cu cel din proiect, si este asociat unic 100%. Astfel 
este in relatie legata cu persoana fizica ca solicitant in proiectul de fata. Nu a completat in acest sens Anexa 4.1 Declaratia privind incadrarea 
microintreprinderii.Documentele RECOM sunt anexate prezentei.

873 312 M 01 12 7 21 00077 2012 9 28

INFIINTARE UNUI ATELIER 
MESTESUGARESC DE 

CERAMICE SI CROITORIE IN 
SATUL BARZAVA, COMUNA 

FRUMOASA

NAGY EMESE HARGHITA
Comuna/Oras 

FRUMOASA Sat 
FRUMOASA

- - - - - - - - - - 22.588 0 19.200 0 3.388 131.315.496

Pct. 3.7: Solicitantul este persoana fizica si conform Declaratiei F nu este platitor de TVA. In bugetul indicativ solicitantul a trecut TVA in coloana cheltuielilor neeligibile. 
Pct. 4.2: Solicitantul nu atasat extrasele tiparite din baza de data pentru servicii, care se regasesc in Baza de date.Pct. 4.4: Solicitantul nu a atasat oferte de pret pentru 
fiecare bunurile care urmeaza a fi achizitionate prin proiect conform Memoriului justificativ. Pentru bunurile care s-au atasat oferte de pret aceste valori nu corespund cu cele 
din calculele prezentate in MJ. Cladirea nu este pregatita pentru amenajarea atelierului. Atelierul urmeaza a fi amenajat intr-un grajd cu sura construit din lemn, acoperita cu 
tigla conform contractului de comodat. Cladirea are acces separat din curte. Infrastructura de baza nu este asigurata: cladirea se afla intr-o curte situat langa drumul 
comunal, unde exista posibilitatea de racordare a atelierului la reteaua de apa potabila, canalizare si electircitate, ceea ce in prezent nu este realizat. Incalzirea cladirii nu 
este asigurata.

874 312 M 01 12 7 21 00069 2012 9 28 INFIINTARE ATELIER DE 
PRELUCRARE A FIERULUI

SC. 
FEMSZINDIKATU

S SRL.
HARGHITA Comuna/Oras 

LUPENI Sat LUPENI - - - - - - - - - - 145.717 0 123.859 0 21.858 131.439.355

Conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiei din urmatoarele motive:Interiorul cladirilor nu sunt pregatite si nu sunt apte pentru amplasarea echipamentelor 
prevazute in proiect: nu au prizele de curent pozitionate si instalatiile de curent electric nu sunt pregatite pentru instalarea investitiei, unele nu au pardoseaua betonata, 
constructiile din lemn sunt in stare precara- cu pereti neacoperiti, instabili, cu reazama rupte, etc. Etajul cladirii principale este la fel obiectul inchirierii, dar nu este pregatit 
pentru a putea fi luat in folosinta: mai necesita amenajari si finisari interioare, izolari sub acoperis, etc.(vezi foto).Hala gatere dotat cu gater nu mai exista pe imobilul in 
cauza, acastea au fost demontate.Parte din cladire arondat acestei firme are inca instalat un cazan de incalzit de mare capacitate in locul careia se doreste infiintarea 
atelierului de prelucrat metale, demonatrea careia la fel nu este prevazut in proiect Imobilul are acces la curent electric, pe doua dintre cladiri sunt instalate tablouri de 
comanda electrica. Apa si canalizarea trebuie introduse in cladire si infiintate blocuri sanitare. Aceste lucrari nu au fost prevazute in proiect si nici nu exista.EG1 nu este 
indeplinit deoarece in MJ nu este descrisa situatia din teren, iar in extrasul CF apare un obiectiv care nu mai exista la fata locului(hala gater cu instalatie de debitat)

875 312 M 01 12 7 21 00075 2012 9 28
ACHIZITIE DE UTILAJE 

PENTRU PRELUCRARE A 
LEMNULUI

KOVACS EVA HARGHITA
Comuna/Oras 
MADARAS Sat 

MADARAS
- - - - - - - - - - 216.000 0 183.600 0 32.400 131.622.955

lipseste bifa la pct.6 lipseste bifa la pct.6 In urma verificarii efectuate pe teren s-a constatat ca conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiei. Solicitantul dores
sa achizitioneze utilaje si unelte , echipamente manuale pentru sculptat insa conform extrasului de carte funciara el detine doar dreptul de inchiriere asupra unui teren de 
800 mp.,nu are drept de folosinta asupra magaziei in care sa depoziteze uneltele si echipamentele. In urma verificarii efectuate pe teren s-a constatat ca conditiile existente 
pe teren nu permit realizarea investitiei. Solicitantul doreste sa achizitioneze utilaje si unelte , echipamente manuale pentru sculptat insa conform extrasului de carte funcia
el detine doar dreptul de inchiriere asupra unui teren de 800 mp.,nu are drept de folosinta asupra magaziei in care sa depoziteze uneltele si echipamentele. Nu sunt atasate 
memoriului justificativ Devizul general si devizele pe obiect intocmite conform HG 28/2008 Nu sunt atasate memoriului justificativ Devizul general si devizele pe obiect 
intocmite conform HG 28/2008 Proiectul este neeligibil pentru ca conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiei Proiectul este neeligibil pentru ca conditiile 
existente pe teren nu permit realizarea investitiei

876 312 M 01 12 7 21 00073 2012 9 28

ACHIZIȚIONARE 
ECHIPAMENT PENTRU UN 

MIC ATELIER DE CROITORIE 
ÎN SATUL VĂCĂREȘTI, JUD. 

HARGHITA

LUKA-SZABO 
KATALIN-NOEMI HARGHITA

Comuna/Oras 
MIHAILENI Sat 

VACARESTI
- - - - - - - - - - 7.883 0 6.700 0 1.183 131.629.655

S-a solicitat extrasul de carte funciara cu inscrierea contractului de comodat si refacerea Anexei C5 cu valoarea corecta a investitiei Anexele C1-C5 au fost recalculate 
Devizul general si devizul pe obiect sa- completat conform HG28/2008,si s-a corectat valoarea TVA Solicitantul a prezentat extrasul de carte funciara in care s-a notat 
contractul de comodat dar aceasta nu certifica dreptul de folosinta asupra locatiei in care s-ar realiza investitia, ci doar asupra terenului de 15 mp. Dupa prezentarea planului 
de amplasament al echipamentului al firmei cu care are acelasi sediu social s-a constatat ca atelierul de croitorie nu are acces separat, intrarea este asigurata numai prin 
atelierul de tipografie

877 312 M 01 12 7 21 00072 2012 9 28 INFIINTARE ATELIER DE 
PRELUCRARE A LEMNULUI

SC. 
FAKOOPANCSA 

SRL.
HARGHITA Comuna/Oras 

LUPENI Sat LUPENI - - - - - - - - - - 137.500 0 116.875 0 20.625 131.746.530

Este investitie noua in comuna Lupeni, judetul Harghita pe un teren intravilan cu acces direct de pe drum national. Este un imobil dezafectat, folosit mai demult tot pentru 
activitate industriala. Este amplasament comun cu s.c Femszindikatus SRL cu care va fi impartita constructia principala si accesul in curte, dar cu care nu au activitate in 
comun. Conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiei din urmatoarele motive:Interiorul cladirilor nu sunt pregatite si nu sunt apte pentru amplasarea 
echipamentelor prevazute in proiect: nu au prizele de curent pozitionate si instalatiile de curent electric nu sunt pregatite pentru instalarea investitiei, unele nu au pardosea
betonata, constructiile din lemn sunt in stare precara- cu pereti neacoperiti, instabili, cu reazama rupte, etc. Etajul cladirii principale este la fel obiectul inchirierii, dar nu este 
pregatit pentru a putea fi luat in folosinta: mai necesita amenajari si finisari interioare, izolari sub acoperis, etc.(vezi foto).Hala gatere dotat cu gater nu mai exista pe imobilul 
in cauza, acastea au fost demontate.EG1 Nu este indeplinit deoarece in MJ nu este descrisa situatia din teren, starea cladirilor si modalitatea de punere in functiune a 
utilajelor(fluxul tehnologic)In documentul 3 contractul de comodat si extrasul CF exista cladiri si echipamente de productie care nu s-au regasit la vizita pe teren(hala gater 
cu gater, doar locul dezafectat al acestuia.

878 312 M 01 12 7 21 00074 2012 9 28

CONSTRUIRE SEDIU SOCIAL 
ŞI INFRASTRUCTURĂ 
PENTRU SERVICII DE 

TIPĂRIRE

SC PRINTING 
ENERGY SRL HARGHITA

Comuna/Oras 
LELICENI Sat 

LELICENI
- - - - - - - - - - 205.200 0 787.908 0 139.042 132.534.438

EG2 - s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare. Astfel in data de 15.07.2013 s-a primit prin E-mail(atasat)fisierul "Documente 
solicitate 11.07.2013" si mentiunea ca originalul a fost transmis prin curier la CRPDRP Alba Iulia. Pana la data de 19.07.2013 nu s-a primit raspunsul original si nici nu au 
mai putu fi contactati reprezentantul legal sau consultantul, s-a inregistrat raspunsul primit prin e-mail, cu nr.14858/18.07.2013; Acest raspuns insa, nu este conform 
solicitarii si nu poate fi luat in coniderare intrucat nu s-a prezentat cu semnatura si stampila in original.Prin formularul E3.4 s-a solicitat printre altele Completarea SF cu 
capitolele lipsa si trecerea in categoria cheltuielilor Neeligibile a valorii aferente etajului mansardat deoarece spatiul propus este considerat supradimensionat in raport cu 
necesitatile si detalierile din proiect. Astfel consideram ca suprafata de la parter este sufiecenta pentru realizarea activitatilor propuse, iar in ceea ce priveste birourile , 
acestea ar fi putut fi amplasate in holul de 31.95 mp de la intrare. In plus consideram ca pentru activitatea propusa ar fi fost justificata o constructie de tipul unei hale pe 
structura metalica, nu o constructie de tipul unei case de vacanta/pensiune, dupa cum se poate observa din plansele atasate; EG2 - s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a 
raspuns la solicitarea de informatii suplimentare. Astfel in data de 15.07.2013 s-a primit prin E-mail(atasat)fisierul "Documente solicitate 11.07.2013" si mentiunea ca 
originalul a fost transmis prin curier la CRPDRP Alba Iulia. Pana la data de 19.07.2013 nu s-a primit raspunsul original si nici nu au mai putu fi contactati reprezentantul 
legal sau consultantul, s-a inregistrat raspunsul primit prin e-mail, cu nr.14858/18.07.2013; Acest raspuns insa, nu este conform solicitarii si nu poate fi luat in coniderare 
intrucat nu s-a prezentat cu semnatura si stampila in original.Prin formularul E3.4 s-a solicitat printre altele Completarea SF cu capitolele lipsa si trecerea in categoria 
cheltuielilor Neeligibile a valorii aferente etajului mansardat deoarece spatiul propus este considerat supradimensionat in raport cu necesitatile si detalierile din proiect. Astfel 
consideram ca suprafata de la parter este sufiecenta pentru realizarea activitatilor propuse, iar in ceea ce priveste birourile , acestea ar fi putut fi amplasate in holul de 31.95 
mp de la intrare. In plus consideram ca pentru activitatea propusa ar fi fost justificata o constructie de tipul unei hale pe structura metalica, nu o constructie de tipul unei 
case de vacanta/pensiune, dupa cum se poate observa din plansele atasate; EG2 - s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare. 
Astfel in data de 15.07.2013 s-a primit prin E-mail(atasat)fisierul "Documente solicitate 11.07.2013" si mentiunea ca originalul a fost transmis prin curier la CRPDRP Alba 
Iulia. Pana la data de 19.07.2013 nu s-a primit raspunsul original si nici nu au mai putu fi contactati reprezentantul legal sau consultantul, s-a inregistrat raspunsul primit 
prin e-mail, cu nr.14858/18.07.2013; Acest raspuns insa, nu este conform solicitarii si nu poate fi luat in coniderare intrucat nu s-a prezentat cu semnatura si stampila in 
original.Prin formularul E3.4 s-a solicitat printre altele Completarea SF cu capitolele lipsa si trecerea in categoria cheltuielilor Neeligibile a valorii aferente etajului mansardat 
deoarece spatiul propus este considerat supradimensionat in raport cu necesitatile si detalierile din proiect. Astfel consideram ca suprafata de la parter este sufiecenta 
pentru realizarea activitatilor propuse, iar in ceea ce priveste birourile , acestea ar fi putut fi amplasate in holul de 31.95 mp de la intrare. In plus consideram ca pentru 
activitatea propusa ar fi fost justificata o constructie de tipul unei hale pe structura metalica, nu o constructie de tipul unei case de vacanta/pensiune, dupa cum se poate 
observa din plansele atasate; EG2 - s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare. Astfel in data de 15.07.2013 s-a primit prin E-
mail(atasat)fisierul "Documente solicitate 11.07.2013" si mentiunea ca originalul a fost transmis prin curier la CRPDRP Alba Iulia. Pana la data de 19.07.2013 nu s-a primit 
raspunsul original si nici nu au mai putu fi contactati reprezentantul legal sau consultantul, s-a inregistrat raspunsul primit prin e-mail, cu nr.14858/18.07.2013; Acest 
raspuns insa, nu este conform solicitarii si nu poate fi luat in coniderare intrucat nu s-a prezentat cu semnatura si stampila in original.Prin formularul E3.4 s-a solicitat printre 
altele Completarea SF cu capitolele lipsa si trecerea in categoria cheltuielilor Neeligibile a valorii aferente etajului mansardat deoarece spatiul propus este considerat 
supradimensionat in raport cu necesitatile si detalierile din proiect. Astfel consideram ca suprafata de la parter este sufiecenta pentru realizarea activitatilor propuse, iar in 
ceea ce priveste birourile , acestea ar fi putut fi amplasate in holul de 31.95 mp de la intrare. In plus consideram ca pentru activitatea propusa ar fi fost justificata o 
constructie de tipul unei hale pe structura metalica, nu o constructie de tipul unei case de vacanta/pensiune, dupa cum se poate observa din plansele atasate; Prin fisa E3.4 
s-a solicitat diminuarea valorii eligibile a proiectului prin trecerea pe neeligibil a valorii aferente etajului mansardat si a cheltuielilor aferente studiului de fezabilitate; Nu s-a 
raspuns conform solicitari;3.3. s-a bifat Nu deoarece nu s-a diminuat valoarea eligibila a proiectului cu valoarea aferenta etajului mansardat. Din raspunsul primit si 
inregistrat nu se poate calcula valoarea acestuia, desi s-a solicitat prezentarea unui calcul, acesta ne fiind suficient de detaliat; Prin fisa E3.4 s-a solicitat diminuarea valorii 
eligibile a proiectului prin trecerea pe neeligibil a valorii aferente etajului mansardat si a cheltuielilor aferente studiului de fezabilitate; Nu s-a raspuns conform solicitari;3.3. s-
a bifat Nu deoarece nu s-a diminuat valoarea eligibila a proiectului cu valoarea aferenta etajului mansardat. Din raspunsul primit si inregistrat nu se poate calcula valoarea 
acestuia, desi s-a solicitat prezentarea unui calcul, acesta ne fiind suficient de detaliat; Nu s-a completat Capitolul 3.8 pentru detalierea achizitiilor realizate;Preturile 
prevazute in Devizul Obiect, nu sunt corelate cu preturile prevazute in singura oferta atasata proiectului emisa de SC COMPASS SRL, unde valoarea echipamentului de 
gravura mecanica CNC depaseste valoarea de 15 000 euro Nu s-a prezentat oferta sau extras BD preturi pentru servicii;Nu s-a prezentat declaratia proiectantului priv
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879 312 C 01 12 7 21 00064 2012 9 28

CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE PENTRU 

PRELUCRAREA PIETREI SI 
DOTAREA CU UTILAJE IN 

SCOPUL UTILIZARII PIETREI 
PRODUSE LA CONSTRUCTIA 
DE DRENURI SI CANALE DE 
SCURGERE, LUCRARI DE 

PREGATIRE A TERENULUI”

SC LANDEK BAU 
UTILITY SRL HARGHITA

Comuna/Oras 
FELICENI Sat 

ALEXANDRITA
- - - - - - - - - - 273.760 25.000 200.000 0 73.760 132.734.438

Punctul 1.4: Solicitantul, S.C. LANDEK BAU UTILITY S.R.L., a avut un proiect eligibil, fără finanţare, conform Raportului de Selecţie final, pe aceeaşi măsură, 312, 
sesiunea 01/11 - 31.05.2011, cod proiect F 312M 0111 721 00024, titlu proiect "DOTAREA CU UTILAJE PENTRU LUCRĂRI DE PREGĂTIRE A TERENULUI", cod 
CAEN 4312 - Lucrări de pregătire a terenului (producţie), pentru care a aplicat la APDRP - FEADR, punctaj 60 şi valoare eligibilă 269.969 Euro. De menţionat faptul că 
oferta pentru elaborarea dosarului pentru participare la selecţie şi managementul investiţiei, respectiv Cap. 3 - Cheltuieli pentru proiectarea şi asistenţa tehnică este de 
14.300 Euro, mai puţin cu 1000 Euro faţă de suma din Bugetul Indicativ Totalizator.S+a bifat "NU" la punctul 4.5 deoarece solicitantul nu a ataşat declaraţia proiectantului 
semnată şi ştampilată cu toate că îşi previzionează suma de 10.000 Euro pe linia bugetară 4.1 aferentă construcţiei halei de producţie. Solicitantul, S.C. LANDEK BAU 
UTILITY S.R.L., are acelaşi consultant, S.C. VILCOMEX PROIECT S.R.L., cu alt solicitant, S.C. AYAPLAST S.R.L. Solicitantul, S.C. LANDEK BAU UTILITY S.R.L., nu 
respectă criteriul de eligibilitate EG2 – “Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiţiei” şi punctul 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?” deoarece:•Studiul 
de Fezabilitate este fundamentat la modul general, solicitantul nefăcând o particularizare la proiectul său. Structura constructivă a halei de producţie ce urmează a se real
este redată în mod iterativ în cadrul conţinutului Studiului de Fezabilitate (pag. 8, pag. 20 şi pag. 35). De precizat faptul că aceasta hală de producţie va avea o suprafaţă de 
68,22 m.p. şi duşumea din lemn conform planşei A.02.1 – PLAN HALĂ şi trepte, neindicându-se intrarea utilajului pentru descărcarea pietrei care va fi tăiată şi folosită la 
drenuri şi canale scurgere şi lucrări de pregătire a terenului (conform codurilor CAEN pentru care se solicită finanţare respectiv 2370 şi 4312). În plus, există o 
neconcordanţă cu privire la duşumeaua halei deoarece, după cum am spus, din planşe reiese că va fi din lemn, iar din SF că este din ciment rolat (pag. 9: “În toate spaţiile, 
pardoseala este din ciment rolat”).•Acesta şi-a previzionat pentru prestări servicii CAEN 4312 – Lucrări de pregătire a terenului achiziţia următoarelor utilaje: 1 
BULDOEXCAVATOR în valoare de 49.500 Euro şi 1 EXCAVATOR PE ŞENILE în valoare de 158.114 Euro, pentru lucrări aferente acestui cod CAEN, respectiv curăţarea 
amplasamentelor, lucrări de mutare a pământului, excavaţii, umplere, nivelarea şi împrejmuirea amplasamentelor, săparea şanţurilor, eliminarea pietrelor, dinamitări etc.,. 
Achiziţionarea acestora nu este justificată de către acesta, în condiţiile în care informaţiile prezentate în Studiul de Fezabilitate nu acoperă cerinţa din conţinutul-cadru al 
acestuia privitoare la fundamentarea necesităţii şi oportunitatea investiţiei (nu face nicio referire la concurenţă, precizarea viitorilor clienţi este generalistă acesta menţionând 
că potenţialii clienţi sunt locuitorii din Feliceni şi Alexandriţa, iar descrierea activităţilor desfăşurate cu cele 2 utilaje precum şi încadrarea lor într-un flux al lucrărilor de 
pregătire a terenului este inexistentă – acest lucru este demonstrat şi de faptul că solicitantul nu prezintă o planşă cu amplasarea echipamentelor/utilajelor pe fluxul 
tehnologic conform conţinutului-cadru al SF: Părţile desenate- Plan de amplasare în zonă (1:25.000-1:5.000)- Plan general (1:5.000-1:500)- Plan de situatie cu amplasarea 
retelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate (1:1.000-1:500)- Planuri de arhitectură - planurile nivelurilor, secţiuni pentru principalele obiecte de construcţii- Planul 
de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic) şi, în plus, urmează să activeze într-un domeniu în care există deja un excedent de ofertă faţă de cerere. Nu sunt menţionate 
utilajele pentru curăţirea amplasamentelor şi mutarea pământului, excavaţii, îndepărtarea surplusului de pământ, resturi vegetale şi transportul pietrei pentru masa de tăiere 
cu acţionare electrică (pag. 42 din SF: “MASA DE TĂIERE CU ACŢIONARE ELECTRICĂ: descărcarea pietrei din camion, punerea pe masă, tăierea pietrei cu pânza de 
diamant umedă”) necesare fluxului tehnologic complet.La pag. 10 din SF se specifică: “Drenajul vertical interceptează, coboară şi menţine nivelul apelor freatice la 
adâncimea impusă de proiect. Drenajul vertical se realizează prin puţuri şi poate fi:- drenaj vertical cu grupuri de puţuri- drenaj vertical cu şiruri de puţuri.Drenajul vertical cu 
grupuri de puţuri se foloseşte pentru coborârea importantă a nivelului apelor freatice în zona unui obiectiv izolat, de obicei pentru facilitatea execuţiei în zona excavaţiilor 
adânci.Drenajul vertical cu şiruri de puţuri se utilizează de regulă cu rolul de a intercepta afluxul de apă subterană către incinta îndiguită. Se amplasează în mod obişnuit în 
lungul digurilor de contur ale acumulărilor, a teraselor, la piciorul acestora sau în lungul zonelor depresionare din incintă.”De asemenea, solicitantul şi-a încadrat eronat cele 
2 utilaje în Bugetul Indicativ aferent cheltuielilor cu ajutor financiar de până la 70%, în schimb a încadrat în Bugetul Indicativ aferent cheltuielilor cu ajutor financiar de până 
la 85% - producţie - hidroforul şi micro staţia de epurare în valoare de 4346 Euro şi masa de tăiere în valoare de 10.000 Euro (aferentă codului CAEN 2370 – Tăierea, 
fasonarea şi finisarea pietrei). Panourile fotovoltaice nu sunt justificate în raport cu suprafaţa construită a halei de 68,22 m.p. şi a utilajelor ce urmează a se achiziţiona (nu 
sunt folosite în procesul producţie).•Menţionăm că în Certificatul de Urbanism Nr. 53/21.09.2012, la REGIMUL ECONOMIC, se specifică: “RESTRICŢII: este interzisă 
amplasarea de unităţi de producţie sau depozite ce produc nocivităţi. Este interzisă amplasarea unităţilor de producţie în afara zonelor stabilitate cu acest scop. (…)”. De 
asemenea, la REGIMUL TEHNIC se punctează: “Conform Legii nr. 350/2001 Art. 32, alin. (1) lit. b. “Proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii 
(D.T.A.C.) se va putea întocmi numai după aprobarea documentaţiei de urbanism – PUZ şi cu obligativitatea respectării întocmai a prevederilor acesteia.” “. În plus, la 
punctul 5 CEREREA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINŢARE subpunctul d 1) se prevede emiterea avizului/acordului privind utilităţile urbane

880 312 M 01 12 7 21 00059 2012 9 28

ÎNFIINȚARE MICRO-
ÎNTREPRINDERE PRIN 

ACHIZIȚIA UNUI UTILAJ NON-
AGRICOL

GOSTIAN MARTA HARGHITA
Comuna/Oras 
LELICENI Sat 

LELICENI
- - - - - - - - - - 235.935 0 200.000 0 35.935 132.934.438

S-a bifat nu, intrucat investitiile propuse nu fac obiectul activitatilor finantate in cadrul masurii 312 Investitiile propuse nu fac obiectul activitatilor finantate in cadrul masurii 
312 Prin proiectul depus, solicitantul doreşte achiziţionarea unui concasor conic, a unui kit fotovoltaic şi angajarea a 8 persoane pentru deservirea utilajului. Utilajele dorite a 
se achiziţiona vor fi amplasate şi utilizate pe o suprafaţă de teren de 1556 mp pe care solicitantul o deţine în loc. Leliceni, jud. Harghita. Proiectul este neeligibil în baza Fiş
E3.8 Fişa de verificare pe teren şi a E4.1 Raportul asupra verificării pe teren întrucât terenul pe care se propune amplasarea utilajului nu este delimitat sau îngrădit ţinând 
cont de activitatea propusă prin proiect şi de particularităţile utilajului dorit a se achiziţiona, în acelaţi timp neavând acces la drumul principal, electricitate, apă, canalizare, 
în Memoriul Justificativ nefiind descris şi neaducându-se referiri la aceste aspect. Pe lângă acestea, au mai fost constatate următoarele: 1. Conform Anexa 2 Devizul 
obiectului - Concasor conic cu kit fotovoltaic, preţul de achiziţie în comun al utilajelor şi echipamentelor tehnologice este de 224.700 euro. Aceiaşi valoare este păstrată şi în 
cadrul Memoriului Justificativ - Devizul obiectului nr. 1 - Concasor conic cu kit fotovoltaic. Din oferta SC MIRFO SRL se observă valoarea de 153.800 euro pentru 
Concasorul conic şi 70.900 euro pentru Kit complet fotovoltaic. Conform conţinutului Memoriului Justificativ elaboratorul proiectului este solicitantul, Gostian Marta, 
identificat cu CNP 2530610191333, la cap. 3 al Bugetului Indicativ fiind prevăzută valoarea de 11.235 euro pentru consultanţă, aceste cheltuieli nefiind eligibile. 2. Codul 
CAEN pentru care se solicită finanţare este 2370 - Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei. Prin proiect activitatea micro-întreprinderii se doreşte a fi concasarea pietrei, ceea 
ce reprezintă spargerea pietrei la dimensiuni mici (pt. construcţii, drumuri şi la obţinerea betonului) aferentă codului CAEN 0811. 3. În ceea ce priveşte Memoriul Justificativ 
întocmit, nu este fundamentată investiţia, enumerarea scurtelor referiri la eventualele beneficii ce ar rezulta în urma implementării proiectului: crearea de noi locuri de 
muncă (8), creşterea producţiei, înnoirea şi modernizarea parcului de utilaje, reducerea impactului asupra mediului produs de utilajele învechite, neţinând cont că în fluxul 
tehnologic sunt necesare şi alte utilaje (încărcător frontal, bandă rulantă, pag. 26) pe care solicitantul Gostian Marta PF nu le deţine în patrimoniu şi nu menţionează sursa 
acestora, acestea nefiind prevăzute în proiect. Deşi la pag. 6 a Memoriului Justificativ se menţionează că producţia de electricitate este necesară pentru a menţine 
temperatura ridicată a uleiului în utilaj iar în momentul în care acesta nu funcţionează energia va fi stocată în baterii, la pct. 2.6 Piaţa de aprovizionare SC ELECTRICA SA 
figurează cu 4.05% din total achiziţii. Nu se aduc argumente pentru a justifica pct. 3.2 Estimări privind forţa de muncă şi angajarea celor 8 persoane pentru a deservi utilaj
La pct. 3.3 Reprezentant legal este Ejjbiri Paula, CNP 2810424190431, având acelaşi domiciliu cu solicitantul dar fără a se ataşa Cererii de Finanţare un document privind 
imputenicirea şi atribuţiile acestuia.

881 312 M 01 12 7 21 00057 2012 9 28

ACHIZIŢIONARE 
ECHIPAMENTE IT PENTRU 
DEZVOLTAREA AFACERII

LUKACS L. 
ROBERT 

ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ

HARGHITA Comuna/Oras 
SUSENI Sat SUSENI - - - - - - - - - - 11.493 0 8.045 0 3.448 132.942.483

Pct. 1.1: Conform datelor din serviciul RECOM al Oficiul National al Registrul Comertului titularul intreprinderii individuale este asociatul unic si administratorul unei alte 
firme in functiune. Activitatea principala a solicitantului este similar cu o activitate secundara firmei in cauza si cele doua intreprinderi au mai multe activitati secundare 
comune, adica isi desfasoara o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta, de unde reiese ca solicitantul are o intreprindere legata. In declaratia privind incadrarea 
intreprinderii solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Desi acelasi sediu social si acelasi consultant al proiectului se regaseste la inca un proiect, investitia 
propusa de solicitant poate functiona independent de celalat proiect si solicitantul nu obtine avantaje care contravin obiectivelor masurii. Proiect neeligibil. Conform datelor 
din serviciul RECOM al Oficiul National al Registrul Comertului titularul intreprinderii individuale este asociatul unic si administratorul unei alte firme in functiune. Activitatea 
principala a solicitantului este similar cu o activitate secundara firmei in cauza si cele doua intreprinderi au mai multe activitati secundare comune, adica isi desfasoara o 
parte din activitate pe aceeasi piata relevanta, de unde reiese ca solicitantul are o intreprindere legata. In declaratia privind incadrarea intreprinderii solicitantul nu a declarat 
corect statutul intreprinderii.

882 312 C 01 12 7 21 00056 2012 9 28

"CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE PENTRU 

PRELUCRAREA PIETREI SI 
DOTAREA CU UTILAJE IN 

SCOPUL UTILIZARII PIETREI 
PRODUSE LA CONSTRUCTIA 
DE DRENURI SI CANALE DE 
SCURGERE, LUCRARI DE 

PREGATIRE A TERENULUI”

SC PERSONAL 
CONSTRUCT 

UNIO SRL
HARGHITA

Comuna/Oras 
JOSENI Sat 
BORZONT

- - - - - - - - - - 273.607 25.000 200.000 0 73.607 133.142.483

1.2 Solicitantul nu a raspuns la punctul 1 din solicitarea de informatii suplimentare , astfel, desi s-a cerut prezentarea extraselor de cont pentru toate operatiunile din data de 
27.09.20012, acesta a prezentat duplicate dupa extrasele de cont depuse la Cererea de Finantare. Astfel nu respecta punctul 3 din Declaratia F; EG7 - s-a solicitat prin 
informatii suplimentare prezentarea extraselor de cont cu toate operatiunile desfasurate in data de 27.09.2013. S-au prezentat duplicate dupa extrasele de cont depuse la 
proiect, insa extrasul de la Banca Transilvania este unul intemediar de la ora 13:22:02, iar suma din extrasul de cont de la Banca Carpatica, este aproximativ aceeasi, astfel 
putand fi transferati banii existenti din contul deschis la Banca Transilvania, in contul de la Banca Carpatica. Nu s-a raspuns la punctul 1 din fisa E3.4 astfel, consideram 
acest criteriu de eligibilitate neindeplinit; Nu s-a prezentat declaratie privind sursa de preturi utilizata. S-a facut o mentiune in cadrul capitolului 5 insa nu este semnata si 
stampilata Sa constatat ca reprezentantul legal al proiectului este administratorul societatii Dna Imre Maria, care este asociat unic si administrator si in cadrul SC 
DUCATUS BETON SRL; Cele doua societati au sediul social la aceeasi adresa. Proiectele sunt intocmite de acelasi consultant. Amplasamentele investitiilor sun Vis-a-vis 
unul fata de celalalt, despartite de drum, iar parcelele au fost achizitionate de la aceeasi persoana IMRE LUDOVIC.In urma verificarii proiectului s-a constatat ca cele doua 
proiecte se vor racorda independent la retelele de utilitati;Investitiile nu sunt considerate complementare, deoarece proiectul defata prevede realizarea de servicii de prega
a terenului si taiere de piatra, iar proiectul depus de SC DUCATUS BETON SRL prevede realizarea de boltari din beton, prin achizitia unei statii de betoane si a unui 
echipament de formare a boltarilor;Astfel consideram ca nu se creaza conditii artificiale; Proiectul este declarat Neeligibil, deoarece solicitantul nu a prezentat documentele 
solicitate la punctul 1 din solicitarea de informatii suplimentare. S-a solicitat prezentarea unor extrase de cont care sa prezinte toate tranzactiile desfasurate in data de 
27.09.2013, insa s-au prezentat aceleasi extrase de cont depuse si in Cererea de Finantare. Extrasul de cont de la Banca Transilvania fiind unul intermediar, de la ora 
13:22:02, iar sumele din cele doua extrase sunt aproximativ identice, astfel putand fi transferate intre cele doua conturi pentru a demonstra existenta unor sume mai mari;S-
a diminuat valoarea eligibila cu valoarea aferenta capitolului 4.1 Deoarece nu este prezentata declaratia proiectantului privind sursa de preturi utilizata;

883 312 M 01 12 7 21 00055 2012 9 28

ACHIZITIONAREA 
UTILAJELOR PENTRU 

PRODUCEREA DE ASCHII DIN 
LEMN USCAT – COMBUSTIBIL 
PENTRU CENTRALE TERMICE

S.C. WOOD 
PASSION SRL HARGHITA

Comuna/Oras 
SANDOMINIC Sat 

SANDOMINIC
- - - - - - - - - - 228.852 0 194.524 0 34.328 133.337.007

Reprezentantul legal al solicitantului, dl. Bankuti Sandor a decedat in data de 11.02.2013. Familia a exprimat dorinta de a continua proiectul, dar in decursul acestei 
perioade de la deces nu a fost numit noul reprezentant legal. Astfel proiectul devine neeligibil.

884 312 M 01 12 7 21 00053 2012 9 28

ACHIZITIONARE 
ECHIPAMENT PENTRU 

TAIEREA MATERIALELOR 
NEFEROASE

S.C. 
TRANSYLVANIA 

CUTTING 
SOLUTION SRL

HARGHITA Comuna/Oras 
ZETEA Sat ZETEA - - - - - - - - - - 109.423 0 93.010 0 16.413 133.430.017

EG1 si EG6 lipsa document inchiriere teren aferent constructiei EG1 si EG6 lipsa document inchiriere teren aferent constructiei Conditiile constatate in teren nu sunt 
corespunzatoare494
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885 312 C 01 12 7 21 00051 2012 9 28

CONSTRUIREA UNUI ATELIER 
DE INTREŢINERE ŞI 

REPARARE A 
AUTOVEHICULELOR ÎN 
COMUNA SÂNDOMINIC

SC FELER 
GUMJET SRL HARGHITA

Comuna/Oras 
SANDOMINIC Sat 

SANDOMINIC
- - - - - - - - - - 220.988 36.405 154.691 0 66.297 133.584.708

Nu sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate EG1 - “Microîntreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou-înfiinţate trebuie să fie înregistrate şi să-şi desfăşoare activitatea 
propusă prin proiect în spaţiul rural” şi EG6 – “Beneficiarul trebuie să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmează să realizeze investiţia sau dreptul 
de folosinţă pe o perioadă de minim 10 ani”.În cadrul răspunsului la informaţii suplimentare, solicitantul, S.C. FELER GUMJET S.R.L., a precizat: “Accesul la 
amplasamentul investiţiei se va realiza de pe DN12, prin terenul proprietatea S.C. Unic Trio S.R.L., în suprafaţă de 2300 m.p. S.C. FELER GUMJET S.R.L. are drept de 
servitute asupra acestui teren, conform contractului de servitute nr. 01/03.09.2012. Terenul proprietatea Unic Trio S.R.L. pe care se va realize accesul este pietruit. În acest 
moment există poartă pe care se va realize accesul pe amplasamentul investiţiei. În vederea realizării accesului la investiţie, sunt necesare lucrări de pietruire suplimentară, 
pe drumul de pe terenul proprietatea Unic Trio S.R.L. Astfel, a fost prevăzută realizarea unui drum macadam (acoperit cu nisip şi pietriş, compactat) pe o suprafaţă de 500 
m.p. Pentru aceste lucrări am previzionat sume pe neeligibil, în valoare de 1500 m.p. + TVA (deviz pe obiect A – Cheltuieli cu amenajarea terenului).”Contractul de 
servitute nr. 01/03.09.2012 este încheiat între S.C. Unic Trio S.R.L. şi S.C. FELER GUMJET S.R.L. fără a avea autentificare notarială şi, ca urmare, solicitantul nu face 
dovada accesului la investiţie.Menţionăm că S.C. Unic Trio S.R.L. are un proiect aflat în derulare pe schema de ajutor de stat nr. N578/2009 aferentă măsurii 123, cod 
C123A011072100006, titlu “ACHIZIŢIE DE UTILAJE ÎN CADRUL UNITĂŢII DE PRODUCŢIE PÂINE ŞI PRODUSE DIN PANIFICAŢIE LA SC UNIC TRIO SRL, LOC. 
BĂLAN, JUD. HARGHITA – PRIN SCHEMA DE AJUTOR DE STAT NR. N578/2009 AFERENTĂ MĂSURII 123”, amplasamentul acestuia fiind alăturat cu cel al 
solicitantului S.C. FELER GUMJET S.R.L. (aceştia sunt vecini).Având în vedere cele prezentate, S.C. FELER GUMJET S.R.L. nu va putea asigura funcţionarea 
obiectivului investiţiei din punct de vedere al infrastructurii şi ca urmare, proiectul este declarat NEELIGIBIL. De acord cu observatiile expertului 1.

886 312 M 01 12 7 21 00052 2012 9 28

ACHIZIŢIONARE DE UTILAJE 
PENTRU PRODUCEREA DE 
ARTICOLE DE AMBALAJ DIN 

MATERIAL PLASTIC

GERGELY 
TAMAS HARGHITA

Comuna/Oras 
MADARAS Sat 

MADARAS
- - - - - - - - - - 157.300 0 133.705 0 23.595 133.718.413

EG6: Schita din proiect nu coincide cu suprafata pe care au prezentat cu ocazia vizitei pe teren. Calea de acces de la intrare(poarta) si pana la locul inchiriat nu este prins
suprafata inchiriata cu drept de servitute, ne avand asigurat trecerea pana la obiectivul inchiriat. Terenul este intabulat dar fara constructiile halele existente, a caror 
inchiriere este cuprins in contract, dar care nu vor constitui locul de amplasare a utilajelor. EG6: Schita din proiect nu coincide cu suprafata pe care au prezentat cu ocazia 
vizitei pe teren. Calea de acces de la intrare(poarta) si pana la locul inchiriat nu este prins in suprafata inchiriata cu drept de servitute, ne avand asigurat trecerea pana la 
obiectivul inchiriat. Terenul este intabulat dar fara constructiile halele existente, a caror inchiriere este cuprins in contract, dar care nu vor constitui locul de amplasare a 
utilajelor. Erata la totalizarea cofinantarii private in Planul financiar Erata la totalizarea cofinantarii private in Planul financiar Conditiile de pe teren in momentul vizitei nu 
permit realizarea investitiei, deoarece nu are asigurat accesul la locul investitiei, nu are posibilitati de racordare la reteaua electrica in direct fara lucrari de bransare 
specifice,nu sunt asigurarate conditiile de siguranta conform normativelor in vigoare , utilajele se vor amplasa pe aleea de langa magazie, fara a fi protejate de un sopron 
impotriva intemperiilor. Conditiile de pe teren in momentul vizitei nu permit realizarea investitiei, deoarece nu are asigurat accesul la locul investitiei, nu are posibilitati de 
racordare la reteaua electrica in direct fara lucrari de bransare specifice,nu sunt asigurarate conditiile de siguranta conform normativelor in vigoare , utilajele se vor amplasa 
pe aleea de langa magazie, fara a fi protejate de un sopron impotriva intemperiilor.

887 312 M 01 12 7 21 00047 2012 9 28

ACHIZIȚIE DE UTILAJE 
PENTRU PRODUCȚIA DE 

AMBALAJE DIN MATERIAL 
PLASTIC

SC BIOPLAST 
TAP SRL HARGHITA

Comuna/Oras 
SANCRAIENI Sat 

SANCRAIENI
- - - - - - - - - - 235.294 0 200.000 0 35.294 133.918.413

- Cererea de finantare este declarata neeligibila pentru criteriul „1.VERIFICAREA ELIGIBILITATII SOLICITANTULUI” – punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” in 
conformitate cu procedura de evaluare vers.07 - doc. „11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor”care presupune urmatoarea verificare 
procedurala:„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.”Conform „Declaraţiei 
privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor” atasata la Cererea de finantare, solicitantul a declarat la punctul II din declaratie „Tipul intreprinderii” ca intreprinderea 
SC BIOPLAST TAP SRL este „intreprindere autonoma”.In urma verificarilor in RECOM online, s-a constatat ca solicitantul a declarat incorect statutul intreprinderii deoarec
BIRO SZIDONIA-MARIA asociatul unic in cadul intreprinderii SC BIOPLAST TAP SRL este asociat persoana fizica si in cadrul sociatatii SC MODERN LINE STONE SRL 
cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 73,33%Astfel solicitantul conform precizarilor de mai sus, SC BIOPLAST TAP SRL este intreprindere legata cu 
intreprinderea SC MODERN LINE STONE SRL prin intermediul asociatului BIRO SZIDONIA-MARIA ca si actionar majoritar in ambele societati verificate respectiv, 
majoritatea actiunilor/partilor sociale in proportie de 100% la SC BIOPLAST TAP SRL si majoritatea simpla a actiunilor/partilor sociale in proportie de 73,33% la SC 
MODERN LINE STONE SRL si care conform Certificatelor Constatatoare - ambele societati isi desfasoara activitatea pe acelasi cod CAEN 2222 - Fabricarea articolelor de 
ambalaj din material plastic.CONCLUZIE:Avand in vedere acestea solicitantul nu a declarat corect tipul intreprinderii ceea ce conduce la declararea proiectului neeligibil. 
Linia de productie este susţinută de o singură ofertă, cea pentru Matriţa de injecţie mase plastice în valoare de 120.000 euro -Nu se poate întocmi planul financiar, se va 
completa planul financiar si bugetul indicativ cu valoare zero.Având în vedere că nu s-au prezentat 3 oferte pentru echipamentele propuse prin proiect. Cheltuielile propuse 
pentru realizarea investitiei sunt neeligibile.

888 312 M 01 12 7 21 00045 2012 9 28
ACHIZITIONAREA UNEI 

MASINI DE INJECTAT MASE 
PLASTICE CU ACCESORII

S.C. 
TECHNOPLAST 

COMPANY S.R.L.
HARGHITA Comuna/Oras 

DEALU Sat TAMASU - - - - - - - - - - 100.000 0 85.000 0 15.000 134.003.413

Pct. EG6 Trebuie atasat Extrasul de carte funciara valabil in care este mentionat contractul de comodat pentru ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru. Pct. 4.4 Pentru 
utilajele a căror valoare este mai mare de 15000 Euro nu sunt atasate trei oferte, numai cate una s-a atasat in dosarul de cerere. In urma vizitei pe teren in data de 
28.03.2013, la amplasamentul investitiei din comuna Dealu, satul Tamasu nr. 54/D, in hala de productie unde solicitantul urmeaza sa amenajeze echipamentele de 
productie, s-a constatat ca suprafata destinata activitati solicitantului nu este delimitata, nu are acces separat si este ocupat de utilaje si materii prime de la o alta firma.La 
data depunerii dosarului lucrarile de cadastru de a inscrie contractul de comodat in Extrasul de carte funciara nu au fost finalizate, astfel ar trebuii atasat Extrasul de carte 
funciara valabil in care este mentionat contractul de comodat.Pentru utilajele a căror valoare este mai mare de 15000 Euro nu sunt atasate trei oferte, numai cate una s-a 
atasat in dosarul de cerere.

889 312 M 01 12 7 21 00049 2012 9 28 DOTARE CABINET MEDICAL 
VETERINAR

ZETA-VET CLINIC 
SRL HARGHITA Comuna/Oras 

ZETEA Sat ZETEA - - - - - - - - - - 109.577 0 76.704 0 32.873 134.080.117
EG1 Sediul amplasamentului cu dubla inchiriereIn baza verificari pe teren si consultare RECOM s-a constatat dubla inchiriere al aceluiasi spatiu din cladirea de la adresa 
din CF. EG1 Sediul amplasamentului cu dubla inchiriereIn baza verificari pe teren si consultare RECOM s-a constatat dubla inchiriere al aceluiasi spatiu din cladirea de la 
adresa din CF.

890 312 C 01 12 5 22 00016 2012 9 28

„HALA DE PRODUCTIE 
RAFTURI INDUSTRIALE SI 

DOTAREA CU UTILAJE 
SPECIFICE” 

SC PRO RAFTEC 
SRL HUNEDOARA

Comuna/Oras 
RAPOLTU MARE 

Sat RAPOLTU 
MARE

- - - - - - - - - - 222.298 25.000 188.953 0 33.345 134.269.070

Proiectul este neeligibil din urmatoarele considerente:1 . Conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate pentru Masura 312, versiunea 07,se 
verifica documentul 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor ( societate autonoma, patrenera sau legata). Verificarea solicitantului si a 
actionarilor/asociatilor acestuia se face prin intermediul serviciului online RECOM si al Oficiului 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 declarant corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata, 
expertul declara proiectul neeligibil. Conform declaratiei de la pagina 164 din dosarul cererii de finantare, solicitantul SC PRO RAFTEC SRL declara tipul intreprinderii ca 
fiind intreprindere autonoma. In urma verificarii portalului ONRC s-a constatat ca domnul Sicoe Dan Andrei detine 2 societati in functiune: RAFT INPROD SRL in care 
detine 95,24 din actiuni, are ca obiect de activitate codurile CAEN: 4690,2511,3311,3320, si PRO RAFTEC SRL in care este actionar unic (100% actiuni)si care are ca 
obiect de activitate codurile CAEN 4690 si 2511 Mentionez ca beneficiarul solicita finantare prin prezenta cerere de finantare pe codul CAEN 2511. Cele doua societati isi 
desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente, conform codurilor CAEN commune, prin urmare sunt intreprinderi legate. 
Deoarece solicitantul nu a declarant corect statutul intreprinderii, proiectul este neeligibil. Proiectul este neeligibil din urmatoarele considerente:1 . Conform metodologiei de 
aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate pentru Masura 312, versiunea 07,se verifica documentul 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria micro-
intreprinderilor ( societate autonoma, patrenera sau legata). Verificarea solicitantului si a actionarilor/asociatilor acestuia se face prin intermediul serviciului online RECOM si 
al Oficiului 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 declarant corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata, expertul declara proiectul neeligibil. Conform declaratiei de la pagina 164 din dosarul 
cererii de finantare, solicitantul SC PRO RAFTEC SRL declara tipul intreprinderii ca fiind intreprindere autonoma. In urma verificarii portalului ONRC s-a constatat ca 
domnul Sicoe Dan Andrei detine 2 societati in functiune: RAFT INPROD SRL in care detine 95,24 din actiuni, are ca obiect de activitate codurile CAEN: 
4690,2511,3311,3320, si PRO RAFTEC SRL in care este actionar unic (100% actiuni)si care are ca obiect de activitate codurile CAEN 4690 si 2511 Mentionez ca 
beneficiarul solicita finantare prin prezenta cerere de finantare pe codul CAEN 2511. Cele doua societati isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata 
relevanta ori pe piete adiacente, conform codurilor CAEN commune, prin urmare sunt intreprinderi legate. Deoarece solicitantul nu a declarant corect statutul intreprinderii, 
proiectul este neeligibil. Nu sunt prevazute in buget Cheltuieli diverse si neprevazute. Nu sunt prevazute in buget Cheltuieli diverse si neprevazute. Acelasi consultant al 
proiectului, Networking Office Project se regaseste si la proiectul SC Auto Maticrob SRL Acelasi consultant al proiectului, Networking Office Project se regaseste si la 
proiectul SC Auto Maticrob SRL Proiectul este neeligibil din urmatoarele considerente:1 . Conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate pentru 
Masura 312, versiunea 07,se verifica documentul 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor ( societate autonoma, patrenera sau legata). 
Verificarea solicitantului si a actionarilor/asociatilor acestuia se face prin intermediul serviciului online RECOM si al Oficiului 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 declarant corect statutul intreprinderii 
autonoma, partenera sau legata, expertul declara proiectul neeligibil. Conform declaratiei de la pagina 164 din dosarul cererii de finantare, solicitantul SC PRO RAFTEC 
SRL declara tipul intreprinderii ca fiind intreprindere autonoma. In urma verificarii portalului ONRC s-a constatat ca domnul Sicoe Dan Andrei detine 2 societati in functiune: 
RAFT INPROD SRL in care detine 95,24 din actiuni, are ca obiect de activitate codurile CAEN: 4690,2511,3311,3320, si PRO RAFTEC SRL in care este actionar unic 
(100% actiuni)si care are ca obiect de activitate codurile CAEN 4690 si 2511 Mentionez ca beneficiarul solicita finantare prin prezenta cerere de finantare pe codul CAEN 
2511. Cele doua societati isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente, conform codurilor CAEN commune, prin 
urmare sunt intreprinderi legate. Deoarece solicitantul nu a declarant corect statutul intreprinderii, proiectul este neeligibil. Proiectul este neeligibil din urmatoarele 
considerente:1 . Conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate pentru Masura 312, versiunea 07,se verifica documentul 11.3 Declaratia privind 
incadrarea in categoria micro-intreprinderilor ( societate autonoma, patrenera sau legata). Verificarea solicitantului si a actionarilor/asociatilor acestuia se face prin 
intermediul serviciului online RECOM si al Oficiului 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 declarant corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata, expertul declara proiectul neeligibil. Conform 
declaratiei de la pagina 164 din dosarul cererii de finantare, solicitantul SC PRO RAFTEC SRL declara tipul intreprinderii ca fiind intreprindere autonoma. In urma verificarii 
portalului ONRC s-a constatat ca domnul Sicoe Dan Andrei detine 2 societati in functiune: RAFT INPROD SRL in care detine 95,24 din actiuni, are ca obiect de activitate 
codurile CAEN: 4690,2511,3311,3320, si PRO RAFTEC SRL in care este actionar unic (100% actiuni)si care are ca obiect de activitate codurile CAEN 4690 si 2511 
Mentionez ca beneficiarul solicita finantare prin prezenta cerere de finantare pe codul CAEN 2511 Cele doua societati isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate
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891 312 M 01 12 5 22 00022 2012 9 28
''ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE SC BMG 

STONE TRUCK SRL''

SC BMG STONE 
TRUCK SRL HUNEDOARA Comuna/Oras BAIA 

DE CRIS Sat TEBEA - - - - - - - - - - 231.940 0 197.149 0 34.791 134.466.219

EG1 si EG6- Contractul de comodat nr. 1/13.09.2012 incheiat la notariat nu este valabil pentru operioada de cel putin 10 ani de la data depunerii proiectului. Nu s-a atasat 
extras de carte funciara valabil si nici document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru.EG2 - In urma verificarii viabilitatii economice,s-a constatat ca 
exista neconcordante intre cheltuielile propuse in MJ in raport cu nevoile reale ale investitiei. S-a constatat ca achizitiile propuse (autobasculanta, buldoexcavator, etc)nu se 
justifica in fluxul tehnologic al proiectului. Desi solicitanta are ca obiect de activitate taierea, fasonarea si finisarea pietrei (CAEN 2370), societatea nu are in dotare utilaje sau 
echipamente tehnologice specifice desfasurarii acestei activitati si nici nu a prevazut achizitionarea acestora, asa incat investitia pentru care se solicita finantare sa poata fi 
functionala. Prin urmare, beneficiarul nu poate asigura fluxul tehnologic complet pentru a se ajunge la produsul finit prevazut in MJ. Pct. 3.3 Solicitantul isi propune sa 
achizitioneze autobasculanta si buldoexcavator, asa cum reiese din MJ si din ofertele de pret atasate la proiect. Dar, potrivit Ghidului solicitantului, "Nu reprezintă o 
cheltuială eligibilă achiziţionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor şi a utilajelor la punctul de lucru, precum și a mijloacelor de tractare de
tipul cap –tractor. Integrarea forțată a unui mijloc de transport în cadrul unui proiect sub denumirea unuia specializat și care nu corespunde definiției din ghid și respectiv, 
din legislația în vigoare(HG 224/2008 cu modificările și completările ulterioare), se consideră creare de condiții artificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil. Nu s-a solicitat 
avans. In urma verificarii ofertelor de pret, s-a constatat ca autobasculanta este compusa din autosasiu 8X4 si suprastructura. Potrivit Ghidului solicitantului "Nu reprezintă o 
cheltuială eligibilă achiziţionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor şi a utilajelor la punctul de lucru, precum și a mijloacelor de tractare de
tipul cap –tractor. Integrarea forțată a unui mijloc de transport în cadrul unui proiect sub denumirea unuia specializat și care nu corespunde definiției din ghid și respectiv, 
din legislația în vigoare(HG 224/2008 cu modificările și completările ulterioare), se consideră creare de condiții artificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil"

892 312 C 01 12 5 22 00021 2012 9 28
„AMENAJARE LINIE DE 

FABRICATIE CONFECTII 
TEXTILE”

SC UNICONF 
TEXTIL SRL HUNEDOARA

Comuna/Oras VATA 
DE JOS Sat VATA 

DE JOS
- - - - - - - - - - 234.900 11.774 199.665 0 35.235 134.665.884

Nu este îndeplinut punctul 1.1. – „Care este statutul solicitantului?”:S.C. UNICONF TEXTIL S.R.L. are acționar unic pe Domnul POTECĂ PAUL CĂTĂLIN. În urma 
verificării în baza de date RECOM s-a constatat că aceasta se regăsește ca asociat și în alte societăți, astfel:S.C. UNICONF TEXTIL S.R.L.- OTECĂ PAUL CĂTĂLIN – 
asociat unic- omeniu principal de activitate: Cod CAEN 1414 – Fabricarea de articole de lenjerie de corp;- ctivități autorizate: Cod CAEN 1414 – Fabricarea de articole de 
lenjerie de corp.S.C. PAUL ART EXIM S.R.L.:- POTECĂ PAUL CĂTĂLIN – asociat cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 95%,- POTECĂ MIRELA SIMONA – 
asociat cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 5%- domeniu principal de activitate: Cod CAEN 1419 – Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii;- 
activități autorizate: Cod CAEN 1419 – Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii. S.C. DISTRI COM S.R.L.:- POTECĂ MIRELA SIMONA – asociat cu o cotă 
de participare la beneficii și pierderi de 95%,- POTECĂ PAUL CĂTĂLIN – asociat cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 5%,- domeniu principal de activitate: 
Cod CAEN 1414 – Fabricarea de articole de lenjerie de corp;S.C. ZARAND MEDIA S.R.L.- POTECĂ PAUL CĂTĂLIN – asociat cu o cotă de participare la beneficii și 
pierderi de 61,3715%,- asociați listă PPM cu o cotă de participare la beneficii și pierderi de 38,628%,- domeniu principal de activitate: Cod CAEN 5819 – Alte activități de 
editare,- activități autorizate: Cod CAEN 5819 – Alte activități de editareAstfel, luând în considerare următoarele:- sociatul unic S.C. UNICONF TEXTIL S.R.L. este asociat 
majoritar la S.C. PAUL ART EXIM S.R.L., - S.C. UNICONF TEXTIL S.R.L. ȘI S.C. PAUL ART EXIM S.R.L. își desfășoară activitatea pe piețe adiacente,- onform 
prevederii Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, art. 4(4), al. 4 „prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de 
persoane fizice care acționează de comun acord, sunt, de asemenea, întreprinderi legate, dacă își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeași piață relevantă 
ori pe piețe adiacente”, solicitantul, prin intermediul acționarului majoritar, se încadrează în categoria întreprinderilor legate de alte societăți. Menționăm că, în urma 
verificărilor solicitantul S.C. UNICONF TEXTILE S.R.L. deși se încadrează în categoria microîntreprinderilor,în cadrul Declarației privind încadrarea întreprinderii în 
categoria întreprinderilor mici și mijlocii acesta nu a declarat corect tipul de întreprindere, bifând rubrica aferentă întreprinderii autonome, insa conform procedurii de 
evaluare - versiunea 12, „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”.

893 312 M 01 12 5 22 00018 2012 9 28
“DOTARE STRUCTURA 

PRODUCTIE TRICOTAJE IN 
CADRUL SC LUPO TEX SRL”.

S.C. LUPO TEX 
S.R.L. HUNEDOARA Comuna/Oras BARU 

Sat BARU - - - - - - - - - - 234.612 0 199.420 0 35.192 134.865.304

Avand in vedere ca in bugetul indicativ prezentat nu sunt cuprinse cheltuieli cu montajul, acesta fiind mentionat in oferte, bugetul indicativ nu este intocmit. Conform 
prezentarii din memoriul justificativ se face o descriere a fluxului tehnologic si se precizeaza ca utilajele/echipamentele achizitionate vor fi montate si utilizate in cadrul 
structurii de productie SC Lupo Text SRL in spatiul de productie recent inchiriat.In bugetul indicativ atasat cererii de finantare nu se mentioneaza nicio cheltuiala cu 
amenajarea spatiului in care urmeaza sa se desfasoare activitatea de productie si nici cu montajul utilajelor achizitionate. Bugetul indicativ a fost preluat in forma prezentata 
fara a fi evidentiat montajul utilajelor achizitionate prin proiect si nici utilajele/echipamentele pe linia Utilaje si echipamente cu montaj.Solicitantul propune ca prin proiect sa 
se desfasoare activitatea atelierului de tricotaje la etajul cladirii pentru care a atasat documente justificative la cererea de finantare. Din acestea reiese ca in prezent locatia 
propusa prin proiect este casa de locuit iar conform extrasului de carte funciara parterul are destinatia de muzeu apartinind Statului Roman.De asemenea in certificatul de 
urbanism atasat cererii de finanatre se mentioneaza necesitatea intocmirii documentatiei tehnica DTCA (Documentatiei Tehnica petru Autorizare Constructie), astfel 
desprinzandu-se concluzia ca se vor efectua modificari asupra cladirii impunandu-se prezentarea studiului de fezabilitate in locul memoriului justificativ. Deoarece in cadrul 
memoriului justificativ nu se mentioneaza starea retelei electrice existente in casa de locuit si daca aceasta poate suporta sau nu consumatorii de energie electrica (4 masini 
de tricotat si 4 masini de cusut) se impune astfel prezentarea studiului de fezabilitate in locul memoriului justificativ precum si necesitatea prezentarii eventualelor cheltuieli 
pentru amenajarea cladirii.Prin urmare, nu se indeplinesc conditiile de verificare a EG2 „Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” .De asemenea 
mentionam ca declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu a fost completata conform modelului postat pe site-ul apdrp cu datele pe propria raspundere 
in cazul intreprinderilor nou infiintate.
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CONSTRUIREA DE SPATII SI 
DOTARI NECESARE PENTRU 
PRODUCEREA DE BUNURI 

MESTESUGARESTI

SC BIO 
ZOOTEHNIC 
SERV SRL

HUNEDOARA
Comuna/Oras 

MARTINESTI Sat 
DANCU MARE

- - - - - - - - - - 235.294 33.234 199.999 0 35.295 135.065.303

1. 1629- fabricarea diverselor produse din lemn pentru unelte, maturi , perii, etc.2. 3291-fabricarea de maturi si perii, inclusiv cele ce se constituie ca parti de masini, maturi 
mecanice actionate manual pentru podele, pamatufuri si pufuri de praf, pensule pentru vopsit, rulouri, racle si alte perii, maturi, etc.fabricarea de perii pentru curata 
incaltămintea si imbracamintea.3. -3299- fabricarea de echipam,ente de protectie, fabricarea de imbaracaminte din material ignifug si imbracaminte de protectie, fabricarea 
de centuri de siguranta pentru instalatorii de linii electrice si de alte centuri de siguranta de uz profesional, fabricarea de veste de salvare, din pluta. EG2- 1.Proiectul nu este 
viabil. In urma analizarii studiului de fezabilitate prezentat de beneficiar , conform celor descrise de acesta lacap.2.4 din SF rezulta ca acesta doreste sa realizeze prin 
proiect urmatoarele activitati: maturoaie mari, maturoaie mici,cosuri impletite mici, mijlocii si mari. Din descrierea prezentata beneficiarul doreste achizitia de utilaje ( tractor, 
remorca de transport , motocoase , motofierastraie, etc) pentru a recolta fibre vegetale din flora spontana.aceasta activitate nu este specifica codului CAEN cerut pentru 
finantare, iar cheltuielile privind achizitia acetor utilaje sunt neeligbile.2.De asemenea, prin proiect se doreste achizitia de echipamente IT( calculatoare, imprimanta laser, 
telefon cu fax, sistem de supraveghere video),toate descrise ca fiind utilizate in scopul intocmirii documentelor privitoare la productie, marketing, cintabilitate, 
desfacere.Achizitia acestor echipamente este neeligibila intrucat sunt prevazute in scopuri administrative.3.Ca si constructie, prin proiect sunt prevazute ca si cheltuieli 
eligbile urmatoarele spatii: -Spatiu de productie- 26,98 mp unde se confectioneaza cosurile din fibre vegetale de dimensiuni mici -spatiu de productie 2 si spatiu de 
depozitare-73,73 mp , in care se executa confectionarea bunurilor mestesugaresti de dimensiuni mari si se ambaleaza si depoziteaza produsele finite.-spatiu utilaje- 
prevazut pentru depozitarea/postarea utilajelor (tractor motofierastraie, motocoase, etc)-birou-11,28 mp unde se desfasoara activitati administrative( intocmirea 
documentelor privitoare la productie, marketing, contabilitate, desfacere, facturare).-vestiar-10,85 mp , camera tehnica-3,66 mp grup sanitar-3,30 mp si hol -9,11 mp in care 
se desfasoara activitati specifice spatiilor propuse.Consideram ca urmatoarele spatii :spatiu utilaje si birou nu sunt eligibile intrucat utilajele si echipamentele prevazute 
pentru aceste spatii nu sunt corespunzatoare activitatii care se poate desfasura conform clasificarii activitatilor din economia nationala (CAEN).4. Prin proiect se doreste si 
achizitia unui numar de 42 panouri fotovoltaice,care produc 19,001 MWh/an curent electric.Conform descrierii prezentate in SF energia produsa de aceste panouri 
fotovoltaice se introduce in SEN ( sistemul energetic national), prin intermediul unui contor cu dublu sens. Achizitia acestor poanuri fotovoltaice, asa cum este prezentata in 
SF este neelgibila, intrucat energia electrica este prevazuta a fii introdusa in SEN, cheltuiala eligibila prin Programul Operational Sectorial. EG2- 1.Proiectul nu este viabil. 
urma analizarii studiului de fezabilitate prezentat de beneficiar , conform celor descrise de acesta lacap.2.4 din SF rezulta ca acesta doreste sa realizeze prin proiect 
urmatoarele activitati: maturoaie mari, maturoaie mici,cosuri impletite mici, mijlocii si mari. Din descrierea prezentata beneficiarul doreste achizitia de utilaje ( tractor, 
remorca de transport , motocoase , motofierastraie, etc) pentru a recolta fibre vegetale din flora spontana.aceasta activitate nu este specifica codului CAEN cerut pentru 
finantare, iar cheltuielile privind achizitia acetor utilaje sunt neeligbile.2.De asemenea, prin proiect se doreste achizitia de echipamente IT( calculatoare, imprimanta laser, 
telefon cu fax, sistem de supraveghere video),toate descrise ca fiind utilizate in scopul intocmirii documentelor privitoare la productie, marketing, cintabilitate, 
desfacere.Achizitia acestor echipamente este neeligibila intrucat sunt prevazute in scopuri administrative.3.Ca si constructie, prin proiect sunt prevazute ca si cheltuieli 
eligbile urmatoarele spatii: -Spatiu de productie- 26,98 mp unde se confectioneaza cosurile din fibre vegetale de dimensiuni mici -spatiu de productie 2 si spatiu de 
depozitare-73,73 mp , in care se executa confectionarea bunurilor mestesugaresti de dimensiuni mari si se ambaleaza si depoziteaza produsele finite.-spatiu utilaje- 
prevazut pentru depozitarea/postarea utilajelor (tractor motofierastraie, motocoase, etc)-birou-11,28 mp unde se desfasoara activitati administrative( intocmirea 
documentelor privitoare la productie, marketing, contabilitate, desfacere, facturare).-vestiar-10,85 mp , camera tehnica-3,66 mp grup sanitar-3,30 mp si hol -9,11 mp in care 
se desfasoara activitati specifice spatiilor propuse.Consideram ca urmatoarele spatii :spatiu utilaje si birou nu sunt eligibile intrucat utilajele si echipamentele prevazute 
pentru aceste spatii nu sunt corespunzatoare activitatii care se poate desfasura conform clasificarii activitatilor din economia nationala (CAEN).4. Prin proiect se doreste si 
achizitia unui numar de 42 panouri fotovoltaice,care produc 19,001 MWh/an curent electric.Conform descrierii prezentate in SF energia produsa de aceste panouri 
fotovoltaice se introduce in SEN ( sistemul energetic national), prin intermediul unui contor cu dublu sens. Achizitia acestor poanuri fotovoltaice, asa cum este prezentata in 
SF este neelgibila, intrucat energia electrica este prevazuta a fii introdusa in SEN, cheltuiala eligibila prin Programul Operational Sectorial. 1 1629- fabricarea diverselor 
produse din lemn pentru unelte, maturi , perii, etc.2 3291-fabricarea de maturi si perii, inclusiv cele ce se constituie ca parti de masini, maturi mecanice actionate manual 
pentru podele, pamatufuri si pufuri de praf, pensule pentru vopsit, rulouri, racle si alte perii, maturi, etc.fabricarea de perii pentru curata incaltămintea si imbracamintea.3 -
3299- fabricarea de echipam,ente de protectie, fabricarea de imbaracaminte din material ignifug si imbracaminte de protectie, fabricarea de centuri de siguranta pentru 
instalatorii de linii electrice si de alte centuri de siguranta de uz profesional, fabricarea de veste de salvare, din pluta.EG2- 1.Proiectul nu este viabil. In urma analizarii 
studiului de fezabilitate prezentat de beneficiar conform celor descrise de acesta lacap 2 4 din SF rezulta ca acesta doreste sa realizeze prin proiect urmatoarele activit

Page 257 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

895 312 M 01 12 5 22 00013 2012 9 28
,, SECTIE PROCESARE LEMN 
DE FOC IN COMUNA BERIU, 

JUDETUL HUNEDOARA,,

SC 
BROOSWOOD  
FOREST SRL

HUNEDOARA Comuna/Oras 
BERIU Sat BERIU - - - - - - - - - - 52.403 0 44.542 0 7.861 135.109.845

1.1 CODUL CAEN CU CARE ESTE INREGISTRAT SOLICITANTUL, RESPECTIV 1629,FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN LEMN ; FABRICAREA ARTICOLELOR 
DIN PLUTA, PAIE SI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE IMPLETITE, SE AFLA IN LISTA CODURILOR CAEN ELIGIBILE IN CADRUL MASURII 312, DAR 
ACTIVITATEA PENTRU CARE SE SOLICITA FINANTARE NU SE INCADREAZA IN CODUL CAEN SI NU ESTE ELIGIBILA IN CADRUL ACESTEI MASURI.1.5 
ASOCIATUL UNIC PITORODESCHI ANAMARIA BIANCA MAI ARE DEPUS UN PROIECT IN CADRUL MASURII 112, DAR ACESTA NU ARE LEGATURI 
ECONOMICE CU SOCIETATEA SI NU EXISTA COMPLEMENTARITATE SAU DEPENDENTA A ACTIVITATILOR PROPUSE PRIN PROIECT.1.6 CODUL CAEN CU 
CARE ESTE îNREGISTRAT SOLICITANTUL, RESPECTIV 1629, FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN LEMN ; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PLUTA, PAIE SI 
DIN ALTE MATERIALE VEGETALE IMPLETITE, SE AFLĂ IN LISTA CODURILOR CAEN ELIGIBILE IN CADRUL MASURII 312 DAR NU CORESPUNDE ACTIVITATII 
PENTRU CARE SE SOLICITA FINANTARE, PREZENTATA IN MEMORIUL JUSTIFICATIV. ACTIVITATEA DESCRISA DE SOLICITANT IN MEMORIUL 
JUSTIFICATIV NU ESTE ELIGIBILA IN CADRUL MASURII 312. CONFORM GHIDULUI SOLICITANTULUI SI FISEI MASURII INVESTITIILE LEGATE DE 
PRELUCRAREA PRIMARA A LEMNULUI PANA LA STADIUL DE CHERESTEA SUNT INVESTITII NEELIGIBILE IN CADRUL ACESTEI MASURI. EG1, EG2- CODUL 
CAEN CU CARE ESTE îNREGISTRAT SOLICITANTUL, RESPECTIV 1629, FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN LEMN ; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN 
PLUTA, PAIE SI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE IMPLETITE, SE AFLĂ IN LISTA CODURILOR CAEN ELIGIBILE IN CADRUL MASURII 312 DAR NU 
CORESPUNDE ACTIVITATII PENTRU CARE SE SOLICITA FINANTARE, PREZENTATA IN MEMORIUL JUSTIFICATIV CODUL CAEN CU CARE ESTE 
îNREGISTRAT SOLICITANTUL, RESPECTIV 1629, FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN LEMN ; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PLUTA, PAIE SI DIN ALTE 
MATERIALE VEGETALE IMPLETITE, SE AFLĂ IN LISTA CODURILOR CAEN ELIGIBILE IN CADRUL MASURII 312 DAR NU CORESPUNDE ACTIVITATII PENTRU 
CARE SE SOLICITA FINANTARE, PREZENTATA IN MEMORIUL JUSTIFICATIV. Cheltuielile mentionate in liniile bugetare nu corespund prevederilor fisei tehnice a 
masurii referitoare la investitiile si costurile eligibile. Investitiile prezentate de solicitant in cadrul memoriului justificativ nu sunt eligibile in cadrul acestei masuri. 4.2 Nu au 
existat extrase dar serviciile se gasesc in baza de date.Devizul pentru servicii atasat la cererea de finantare nu este defalcat cu estimarea costurilor ( nr experti, ore/expert, 
costuri /ora) 5.4 SOLICITANTUL NU SOLICITA AVANS. Au fost identificate urmatoarele elemente comune: acelasi amplasament, respectiv comuna se regaseste la doua 
sau mai multe proiecte si acelasi consultant al proiectului se regaseste la doua sau mai multe proiecte. Am extins verificarile si am constatat urmatoarele: imobilele aferente 
investitiilor propuse prin proiect nu sunt fractionate intre solicitantii identificati din documentul 16; investitiile nu se completeaza in cadrul unui flux tehnologic, in vederea 
obtinerii unui produs finit; nu exista legaturi financiare; utilitatile nu sunt in comun cu alte proiecte aflate in derulare sau contractate; In urma verificarilor am constatat ca 
investitia propusa de solicitant poate functiona independent de alta investitie FEADR si nu exista suspiciuni privind crearea unor conditii artificiale pentru obtinerea de plati si 
avantaje care sa contravina obiectivelor masurii.
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ACHIZITIONAREA UNEI LINII 
COMPLETE DE PRODUCTIE 

DALE
SC BIALCON SRL HUNEDOARA Comuna/Oras 

BERIU Sat BERIU - - - - - - - - - - 235.000 0 199.750 0 35.250 135.309.595

EG2-Nu exista concordanta intre SF si planse desenate. Conform SF proiectul nu prevede lucrari de constructii montaj. Pe plansa Relaveu hala productie-flux tehnologic, 
regasim magazie materiale, vestiar si grup sanitar, birou facturare si birou administrator. Mentionez ca hala in care se propune investitia (un fost grajd de vite) necesita 
lucrari de costructii pentru a fi amenajate magazie materiale, vestiar si grup sanitar, birou facturare si birou administrator, precum si amenajarea usilor, ferestrelor si a 
acoperisului. De asemenea hala nu este racordata la utilitati: apa si electricitate. In BI si DG nu sunt alocati bani pentru lucrari de constructii si montaj, nici pe eligibil nici pe 
neeligibil. In SF se face precizarea ca alimentarea cu apa se face de la bazin aflat pe proprietate, bazin impropriu folosirii, dezafectat. Alimentarea cu energie electrica se 
face de la un post de transformare care este in afara proprietatii. Nu sunt prevazute costuri cu bransarea la reteaua de electricitate si apa. In SF nu se face precizarea de 
unde se pompeaza apa in bazin. Aceste utilitati sunt comune cu SC Pelleton SRL, societate care are sediul social la aceiasi adresa cu SC Bialcon SRL si care are depus 
proiect in cadrul aceleiasi sesiuni, pe aceiasi masura. EG2-Nu exista concordanta intre SF si planse desenate. Conform SF proiectul nu prevede lucrari de constructii 
montaj. Pe plansa Relaveu hala productie-flux tehnologic, regasim magazie materiale, vestiar si grup sanitar, birou facturare si birou administrator. Mentionez ca hala in ca
se propune investitia (un fost grajd de vite) necesita lucrari de costructii pentru a fi amenajate magazie materiale, vestiar si grup sanitar, birou facturare si birou 
administrator, precum si amenajarea usilor, ferestrelor si a acoperisului. De asemenea hala nu este racordata la utilitati: apa si electricitate. In BI si DG nu sunt alocati bani 
pentru lucrari de constructii si montaj, nici pe eligibil nici pe neeligibil. In SF se face precizarea ca alimentarea cu apa se face de la bazin aflat pe proprietate, bazin 
impropriu folosirii, dezafectat. Alimentarea cu energie electrica se face de la un post de transformare care este in afara proprietatii. Nu sunt prevazute costuri cu bransarea la 
reteaua de electricitate si apa. In SF nu se face precizarea de unde se pompeaza apa in bazin. Aceste utilitati sunt comune cu SC Pelleton SRL, societate care are sediul 
social la aceiasi adresa cu SC Bialcon SRL si care are depus proiect in cadrul aceleiasi sesiuni, pe aceiasi masura. EG2-Nu exista concordanta intre SF si planse desenate. 
Conform SF proiectul nu prevede lucrari de constructii montaj. Pe plansa Relaveu hala productie-flux tehnologic, regasim magazie materiale, vestiar si grup sanitar, birou 
facturare si birou administrator. Mentionez ca hala in care se propune investitia (un fost grajd de vite) necesita lucrari de costructii pentru a fi amenajate magazie materiale, 
vestiar si grup sanitar, birou facturare si birou administrator, precum si amenajarea usilor, ferestrelor si a acoperisului. De asemenea hala nu este racordata la utilitati: apa si 
electricitate. In BI si DG nu sunt alocati bani pentru lucrari de constructii si montaj, nici pe eligibil nici pe neeligibil. In SF se face precizarea ca alimentarea cu apa se face 
de la bazin aflat pe proprietate, bazin impropriu folosirii, dezafectat. Alimentarea cu energie electrica se face de la un post de transformare care este in afara proprietatii. Nu 
sunt prevazute costuri cu bransarea la reteaua de electricitate si apa. In SF nu se face precizarea de unde se pompeaza apa in bazin. Aceste utilitati sunt comune cu SC 
Pelleton SRL, societate care are sediul social la aceiasi adresa cu SC Bialcon SRL si care are depus proiect in cadrul aceleiasi sesiuni, pe aceiasi masura. EG2-Nu exista 
concordanta intre SF si planse desenate. Conform SF proiectul nu prevede lucrari de constructii montaj. Pe plansa Relaveu hala productie-flux tehnologic, regasim magazie 
materiale, vestiar si grup sanitar, birou facturare si birou administrator. Mentionez ca hala in care se propune investitia (un fost grajd de vite) necesita lucrari de costructii 
pentru a fi amenajate magazie materiale, vestiar si grup sanitar, birou facturare si birou administrator, precum si amenajarea usilor, ferestrelor si a acoperisului. De 
asemenea hala nu este racordata la utilitati: apa si electricitate. In BI si DG nu sunt alocati bani pentru lucrari de constructii si montaj, nici pe eligibil nici pe neeligibil. In SF 
se face precizarea ca alimentarea cu apa se face de la bazin aflat pe proprietate, bazin impropriu folosirii, dezafectat. Alimentarea cu energie electrica se face de la un post 
de transformare care este in afara proprietatii. Nu sunt prevazute costuri cu bransarea la reteaua de electricitate si apa. In SF nu se face precizarea de unde se pompeaza 
apa in bazin. Aceste utilitati sunt comune cu SC Pelleton SRL, societate care are sediul social la aceiasi adresa cu SC Bialcon SRL si care are depus proiect in cadrul 
aceleiasi sesiuni, pe aceiasi masura. Am identificat acelasi sediu social la SC Bialcon SRL si la SC Pelleton SRL.Imobilele aferente investitiilor propuse prin proiect sunt 
fractionate intre solicitantii SC Bialcon SRL si SC Pelleton SRL, ambele societati au inchiriat halele de le Medrea Mihai.Cele doua proiecte sunt amplasate in aceiasi 
comuna si sunt intocmite de acelasi consultant, respectiv SC BrainlinK SRL.Proiectele au in comun utilitatile, ambele isi propun sa foloseasca apa de la acelasi bazin si 
curentul de la acelasi punct de transformare.Asociatul unic si administratorul de SC Bialcon SRL, doamna Medrea Mihaela Alina este administrator si la SC Pelleton SRL. 
Am identificat acelasi sediu social la SC Bialcon SRL si la SC Pelleton SRL.Imobilele aferente investitiilor propuse prin proiect sunt fractionate intre solicitantii SC Bialcon 
SRL si SC Pelleton SRL, ambele societati au inchiriat halele de le Medrea Mihai.Cele doua proiecte sunt amplasate in aceiasi comuna si sunt intocmite de acelasi 
consultant, respectiv SC BrainlinK SRL.Proiectele au in comun utilitatile, ambele isi propun sa foloseasca apa de la acelasi bazin si curentul de la acelasi punct de 
transformare.Asociatul unic si administratorul de SC Bialcon SRL, doamna Medrea Mihaela Alina este administrator si la SC Pelleton SRL. EG2-Nu exista concordanta intre 
SF si planse desenate. Conform SF proiectul nu prevede lucrari de constructii montaj. Pe plansa Relaveu hala productie-flux tehnologic, regasim magazie materiale, vestiar 
si grup sanitar birou facturare si birou administrator Mentionez ca hala in care se propune investitia (un fost grajd de vite) necesita lucrari de costructii pentru a fi amenaja
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ACHIZITIONAREA UNEI LINII 
COMPLETE DE PRODUCTIE 

PELETI

SC PELLETON 
SRL HUNEDOARA Comuna/Oras 

BERIU Sat BERIU - - - - - - - - - - 235.000 0 199.750 0 35.250 135.509.345

EG2-Nu exista concordante intre SF si Planse. Conform SF , proiectul nu prevede lucrari de constructii.Pe plansa Relaveu hala productie, flux tehnologic, regasim Magazie 
materiale, vestiar si grup sanitar, Birou administrativ cu vestiar si grup sanitar. Mentionez ca hala in care se propune investitia (un fost grajd de vaci)necesita lucrari de 
constructii pentru fi amenajat biroul, magazia, cele doua vestiare si grupuri sanitare.De asemenea hala necesita lucrari de amenajare: usi, ferestre, acoperis.Mentionez ca la 
Cererea de Finantare nu este depus Certificatul de urbanism. Hala nu este racordata la utilitati: curent electric si apa, in buget nefiind prinse lucrari de consructii nici pe 
eligibil si nici pe neeligibil.In SF se face precizarea ca alimentarea cu apa se face de la un bazin aflat pe proprietatea SC Bialcon SRL, bazin dezafectat, iar energia electrica 
se asigura de la un post trafo in afara proprietatii. Nu sunt prevazute costuri pentru bransare la apa si la energie electrica.In SF nu se face precizarea de unde se pompeaza 
apa in bazin. Aceste utilitati sunt comune cu SC Bialcon SRL, societate care are sediul social la aceiasi adresa cu SC Pelleton SRL si care a depus proiect in cadrul 
aceleiasi sesiuni, pe acceiasi masura. De asemenea administratorul de la SC PELLETON, MEDREA MIHAIELA ALINA este asociat unic si administrator la SC Bialcon 
SRL. EG2-Nu exista concordante intre SF si Planse. Conform SF , proiectul nu prevede lucrari de constructii.Pe plansa Relaveu hala productie, flux tehnologic, regasim 
Magazie materiale, vestiar si grup sanitar, Birou administrativ cu vestiar si grup sanitar. Mentionez ca hala in care se propune investitia (un fost grajd de vaci)necesita lucrari 
de constructii pentru fi amenajat biroul, magazia, cele doua vestiare si grupuri sanitare.De asemenea hala necesita lucrari de amenajare: usi, ferestre, acoperis.Mentionez
la Cererea de Finantare nu este depus Certificatul de urbanism. Hala nu este racordata la utilitati: curent electric si apa, in buget nefiind prinse lucrari de consructii nici pe 
eligibil si nici pe neeligibil.In SF se face precizarea ca alimentarea cu apa se face de la un bazin aflat pe proprietatea SC Bialcon SRL, bazin dezafectat, iar energia electrica 
se asigura de la un post trafo in afara proprietatii. Nu sunt prevazute costuri pentru bransare la apa si la energie electrica.In SF nu se face precizarea de unde se pompeaza 
apa in bazin. Aceste utilitati sunt comune cu SC Bialcon SRL, societate care are sediul social la aceiasi adresa cu SC Pelleton SRL si care a depus proiect in cadrul 
aceleiasi sesiuni, pe acceiasi masura. De asemenea administratorul de la SC PELLETON, MEDREA MIHAIELA ALINA este asociat unic si administrator la SC Bialcon 
SRL. EG2-Nu exista concordante intre SF si Planse. Conform SF , proiectul nu prevede lucrari de constructii.Pe plansa Relaveu hala productie, flux tehnologic, regasim 
Magazie materiale, vestiar si grup sanitar, Birou administrativ cu vestiar si grup sanitar. Mentionez ca hala in care se propune investitia (un fost grajd de vaci)necesita lucrari 
de constructii pentru fi amenajat biroul, magazia, cele doua vestiare si grupuri sanitare.De asemenea hala necesita lucrari de amenajare: usi, ferestre, acoperis.Mentionez
la Cererea de Finantare nu este depus Certificatul de urbanism. Hala nu este racordata la utilitati: curent electric si apa, in buget nefiind prinse lucrari de consructii nici pe 
eligibil si nici pe neeligibil.In SF se face precizarea ca alimentarea cu apa se face de la un bazin aflat pe proprietatea SC Bialcon SRL, bazin dezafectat, iar energia electrica 
se asigura de la un post trafo in afara proprietatii. Nu sunt prevazute costuri pentru bransare la apa si la energie electrica.In SF nu se face precizarea de unde se pompeaza 
apa in bazin. Aceste utilitati sunt comune cu SC Bialcon SRL, societate care are sediul social la aceiasi adresa cu SC Pelleton SRL si care a depus proiect in cadrul 
aceleiasi sesiuni, pe acceiasi masura. De asemenea administratorul de la SC PELLETON, MEDREA MIHAIELA ALINA este asociat unic si administrator la SC Bialcon 
SRL EG2-Nu exista concordante intre SF si Planse. Conform SF , proiectul nu prevede lucrari de constructii.Pe plansa Relaveu hala productie, flux tehnologic, regasim 
Magazie materiale, vestiar si grup sanitar, Birou administrativ cu vestiar si grup sanitar. Mentionez ca hala in care se propune investitia (un fost grajd de vaci)necesita lucrari 
de constructii pentru fi amenajat biroul, magazia, cele doua vestiare si grupuri sanitare.De asemenea hala necesita lucrari de amenajare: usi, ferestre, acoperis.Mentionez
la Cererea de Finantare nu este depus Certificatul de urbanism. Hala nu este racordata la utilitati: curent electric si apa, in buget nefiind prinse lucrari de consructii nici pe 
eligibil si nici pe neeligibil.In SF se face precizarea ca alimentarea cu apa se face de la un bazin aflat pe proprietatea SC Bialcon SRL, bazin dezafectat, iar energia electrica 
se asigura de la un post trafo in afara proprietatii. Nu sunt prevazute costuri pentru bransare la apa si la energie electrica.In SF nu se face precizarea de unde se pompeaza 
apa in bazin. Aceste utilitati sunt comune cu SC Bialcon SRL, societate care are sediul social la aceiasi adresa cu SC Pelleton SRL si care a depus proiect in cadrul 
aceleiasi sesiuni, pe acceiasi masura. De asemenea administratorul de la SC PELLETON, MEDREA MIHAIELA ALINA este asociat unic si administrator la SC Bialcon 
SRL. -Am identificat acelasi sediu social la SC Pelleton SRL si la SC Bialcon SRL.-Imobilele aferente investitiilor propuse prin proiect sunt fractionate intre solicitantii SC 
Pelleton SRL cod CAEN 1629 si SC Bialcon SRL cod CAEN 2361, ambele societati au inchiriat halele de la Medrea Mihai.- Cele doua proiecte sunt amplasate in acceiasi 
comuna si sunt intocmite de acelasi consultant SC Brainlink SRL, avand si cateva pasaje din SF, comune.-Proiectele au in comun utilitatile:ambele isi propun sa foloseasca 
apa din acelasi bazin si racordul la electricitate se face de la acelasi punct trafo.-Administratorul Medrea Mihaiela Alina de la SC Pelleton SRL, este asociat unic si 
administrator la SC Bialcon SRL. -Am identificat acelasi sediu social la SC Pelleton SRL si la SC Bialcon SRL.-Imobilele aferente investitiilor propuse prin proiect sunt 
fractionate intre solicitantii SC Pelleton SRL cod CAEN 1629 si SC Bialcon SRL cod CAEN 2361, ambele societati au inchiriat halele de la Medrea Mihai.- Cele doua 
proiecte sunt amplasate in acceiasi comuna si sunt intocmite de acelasi consultant SC Brainlink SRL avand si cateva pasaje din SF comune -Proiectele au in comu
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898 312 C 01 12 3 23 00005 2012 9 26
INFIINTARE SPATIU 

PRODUCTIE CONSTRUCTII 
METALICE

ADRIAN 
BUILDING S.R.L. IALOMITA Comuna/Oras 

SAVENI Sat SAVENI - - - - - - - - - - 234.902 22.510 199.666 0 35.236 135.709.011

EG6 - Solicitantul este propietar pe terenul pe care urmeaza a se implementa investitia, in baza contractului de vanzare-cumparare, de la acelasi propietar cu solicitantul S
Diana Constructions SRL,teren ce se afla pe acelasi amplasament,tarlaua 159/1,parcela 3.Contractul de vanzare- cumparare este incheiat in aceiasi zi la acelasi notar.SC 
Diana Constructions SRL depune si ea cerere de finantare pe aceiasi masura si sesiune,1/12-28.09.2012.EG7 - Solicitantul a primit banii pentru asigurarea conditiei de 
cofinantare in baza contractului de imprumut incheiat intre solicitant si SC Agricentro SRL,contract autentificat la notariat in data de 12.08.2013, ulterior datei de depunere
cererii de finantare.Aceiasi societate a finantat si societatea SC Diana Constructions SRL,creand conditii artificiale in sensul fractionarii unei investitii in doua proiecte cu 
scopul de a obtine o suma mai mare decat cuantumul maxim de 200.000 euro,ajutor public nerambursabil,si de a implementa doua proiecte simultan,avand in vedere ca 
amandua societati pot desfasura actvitatea pe aceiasi piata,deoarece amandoua detin codul CAEN din domeniul constructiilor. EG6 - Solicitantul este propietar pe terenul 
pe care urmeaza a se implementa investitia, in baza contractului de vanzare-cumparare, de la acelasi propietar cu solicitantul SC Diana Constructions SRL,teren ce se afla 
pe acelasi amplasament,tarlaua 159/1,parcela 3.Contractul de vanzare- cumparare este incheiat in aceiasi zi la acelasi notar.SC Diana Constructions SRL depune si ea 
cerere de finantare pe aceiasi masura si sesiune,1/12-28.09.2012.EG7 - Solicitantul a primit banii pentru asigurarea conditiei de cofinantare in baza contractului de 
imprumut incheiat intre solicitant si SC Agricentro SRL,contract autentificat la notariat in data de 12.08.2013, ulterior datei de depunere a cererii de finantare.Aceiasi 
societate a finantat si societatea SC Diana Constructions SRL,creand conditii artificiale in sensul fractionarii unei investitii in doua proiecte cu scopul de a obtine o suma mai 
mare decat cuantumul maxim de 200.000 euro,ajutor public nerambursabil,si de a implementa doua proiecte simultan,avand in vedere ca amandua societati pot desfasura 
actvitatea pe aceiasi piata,deoarece amandoua detin codul CAEN din domeniul constructiilor. Nu s-a mai completat matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare 
a proiectului deoarece proiectul este declarat neeligibil,urmare a crearii de conditii artificiale cu scopul de a depăşi plafonul maxim în cadrul măsurii sau pentru a putea 
beneficia de doua proiecte în derulare pe aceeaşi măsură:SC Adrian Building SRL si SC Diana Constructions SRL, au fractionat un teren pentru amplasarea a doua proie
cu aceiasi piata de desfacere cu coduri CAEN din domeniul constructiilor. Observatii 2: Nu s-a mai completat matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a 
proiectului deoarece proiectul este declarat neeligibil,urmare a crearii de conditii artificiale cu scopul de a depăşi plafonul maxim în cadrul măsurii sau pentru a putea 
beneficia de doua proiecte în derulare pe aceeaşi măsură:SC Adrian Building SRL si SC Diana Constructions SRL, au fractionat un teren pentru amplasarea a doua proie
cu aceiasi piata de desfacere cu coduri CAEN din domeniul constructiilor. Nu s-a mai completat Bugetul indicativ al proiectului, deoarece proiectul este declarat 
neeligibil,urmare a crearii de conditii artificiale cu scopul de a depăşi plafonul maxim în cadrul măsurii sau pentru a putea beneficia de doua proiecte în derulare pe aceeaşi 
măsură:SC Adrian Building SRL si SC Diana Constructions SRL, au fractionat un teren pentru amplasarea a doua proiecte cu aceiasi piata de desfacere cu coduri CAEN 
din domeniul constructiilor. Nu s-a mai completat Bugetul indicativ al proiectului, deoarece proiectul este declarat neeligibil,urmare a crearii de conditii artificiale cu scopul 
de a depăşi plafonul maxim în cadrul măsurii sau pentru a putea beneficia de doua proiecte în derulare pe aceeaşi măsură:SC Adrian Building SRL si SC Diana 
Constructions SRL, au fractionat un teren pentru amplasarea a doua proiecte cu aceiasi piata de desfacere cu coduri CAEN din domeniul constructiilor. Nu s-a mai 
completat Fisa de rezonabilitate a preturilor din cadrul proiectului, deoarece proiectul este declarat neeligibil,urmare a crearii de conditii artificiale cu scopul de a depăşi 
plafonul maxim în cadrul măsurii sau pentru a putea beneficia de doua proiecte în derulare pe aceeaşi măsură:SC Adrian Building SRL si SC Diana Constructions SRL, au 
fractionat un teren pentru amplasarea a doua proiecte cu aceiasi piata de desfacere cu coduri CAEN din domeniul constructiilor. Nu s-a mai Fisa de rezonabilitate a 
preturilor din cadrul proiectului, deoarece proiectul este declarat neeligibil,urmare a crearii de conditii artificiale cu scopul de a depăşi plafonul maxim în cadrul măsurii sau 
pentru a putea beneficia de doua proiecte în derulare pe aceeaşi măsură:SC Adrian Building SRL si SC Diana Constructions SRL, au fractionat un teren pentru amplasarea 
a doua proiecte cu aceiasi piata de desfacere cu coduri CAEN din domeniul constructiilor Nu s-a mai completat Planul financiar al proiectului deoarece proiectul este 
declarat neeligibil,urmare a crearii de conditii artificiale cu scopul de a depăşi plafonul maxim în cadrul măsurii sau pentru a putea beneficia de doua proiecte în derulare pe 
aceeaşi măsură:SC Adrian Building SRL si SC Diana Constructions SRL, au fractionat un teren pentru amplasarea a doua proiecte cu aceiasi piata de desfacere cu coduri 
CAEN din domeniul constructiilor. Nu s-a mai completat Planul financiar al proiectului deoarece proiectul este declarat neeligibil,urmare a crearii de conditii artificiale cu 
scopul de a depăşi plafonul maxim în cadrul măsurii sau pentru a putea beneficia de doua proiecte în derulare pe aceeaşi măsură:SC Adrian Building SRL si SC Diana 
Constructions SRL, au fractionat un teren pentru amplasarea a doua proiecte cu aceiasi piata de desfacere cu coduri CAEN din domeniul constructiilor. Solicitantul a creiat 
conditii artificiale pentru a beneficia de ajutor public nerambursabil in sensul ca pe ceeiasi parcela de teren,Tarlaua 159/1,parcela 3, prin vanzare cumparare de la acelasi 
propietar s-au infiintat doua societati comerciale care acceseaza simultan masura 312-1/12-28.09.2012.Aceste doua societati sunt SC Adrian Building SRL,societatea de 
fata si SC Diana Constructions SRL Aceste societati sunt infiintate in aceiasi zi 13 08 2012 si functioneaza la aceiasi adresa comuna Saveni judetul Ialomita str Vas

899 312 M 01 12 3 23 00003 2012 9 26 ACHIZIȚIE INSTALAȚIE DE 
PRODUCERE A PELEȚILOR

SC CHIRANA 
TRANSPORT SRL IALOMITA

Comuna/Oras 
MIHAIL 

KOGALNICEANU 
Sat MIHAIL 

KOGALNICEANU

- - - - - - - - - - 200.000 0 170.000 0 30.000 135.879.011

EG2- solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei datorita faptului pe teren conditiile existente nu permit realizarea activitatilor prevazute in Memoriul Justificativ 
deoarece solicitantul nu are asigurata o incinta unde trebuie amplasat utilajul , un spatiu pentru depozitarea produsului finit , nu are asigurate ultilitati, respectiv alimentarea 
cu energie electrica si alimentarea cu apa necesara functionarii utilajelor. EG2- solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei datorita faptului pe teren conditiile 
existente nu permit realizarea activitatilor prevazute in Memoriul Justificativ deoarece solicitantul nu are asigurata o incinta unde trebuie amplasat utilajul , un spatiu pentru 
depozitarea produsului finit , nu are asigurate ultilitati, respectiv alimentarea cu energie electrica si alimentarea cu apa necesara functionarii utilajelor. Proiectul a fost 
declarat neeligibil din urmatoarele motive:EG 1- Microintreprinderile, atat cele existente cat si cele nou-infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea 
propusa prin proiect in spatiu rural:- In proiect in cadrul Memoriului Justificativ solicitantul a descris ca instalatia de fabricare a peletilor se poate amplasa si in aer liber , 
alimentarea cu energie electrica se face de la tabloul general existent pe amplasament si alimentarea cu apa se face cu cisterna. - Analizand cele 3 oferte atat in proiect cat 
si pe site-ul firmelor care au emis ofertele se face referire la faptul ca o parte din instalatie sau toata trebuie sa functioneze in incinta ca sa se poata respecta procesul 
tehnologic . Pentru instalare in obiectiv este nevoie de o podea solida si plana (din beton sau din panouri). Pentru depozitarea produsului finit repectiv peleti are nevoie de 
spatiu protejat (hambar) pentru ca acest produs sa nu se deterioreze de la umiditate .- Spatiul pentru amplasarea utilajelor nu este delimitat , in aceiasi curte aflandu-se 
parcate masini si materiale ale altei societati.- La amplasament nu exista platforma(podea) pentru amplasarea instalatiei , nu exista spatiu pentru depozitarea produsului finit 
.- In Ghidului Solicitantului, la pct. 4.1. - Documente necesare intocmirii Cererii de Finantare se precizeaza : In cazul in care solicitantul realizeaza in regie proprie 
constructiile in care se vor amplasa utilajele achizitionate, cheltuielile cu realizarea constructiei vor fi trecute in coloana ‚,neelegibile’’, acesta prezentand Certificat de 
Urbanism si va intocmi Studiu de Fezabilitate. EG2- solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei datorita faptului pe teren conditiile existente nu permit realizarea 
activitatilor prevazute in Memoriul Justificativ deoarece solicitantul nu are asigurata o incinta unde trebuie amplasat utilajul , un spatiu pentru depozitarea produsului finit , nu 
are asigurate ultilitati, respectiv alimentarea cu energie electrica si alimentarea cu apa necesara functionarii utilajelor. EG 1- Microintreprinderile, atat cele existente cat si 
cele nou-infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiu rural:- In proiect in cadrul Memoriului Justificativ solicitantul a descris 
ca instalatia de fabricare a peletilor se poate amplasa si in aer liber , alimentarea cu energie electrica se face de la tabloul general existent pe amplasament si alimentarea
apa se face cu cisterna. - Analizand cele 3 oferte atat in proiect cat si pe site-ul firmelor care au emis ofertele se face referire la faptul ca o parte din instalatie sau toata 
trebuie sa functioneze in incinta ca sa se poata respecta procesul tehnologic . Pentru instalare in obiectiv este nevoie de o podea solida si plana (din beton sau din panouri). 
Pentru depozitarea produsului finit repectiv peleti are nevoie de spatiu protejat (hambar) pentru ca acest produs sa nu se deterioreze de la umiditate .- Spatiul pentru 
amplasarea utilajelor nu este delimitat , in aceiasi curte aflandu-se parcate masini si materiale ale altei societati.- La amplasament nu exista platforma(podea) pentru 
amplasarea instalatiei , nu exista spatiu pentru depozitarea produsului finit .- In Ghidului Solicitantului, la pct. 4.1. - Documente necesare intocmirii Cererii de Finantare se 
precizeaza : In cazul in care solicitantul realizeaza in regie proprie constructiile in care se vor amplasa utilajele achizitionate, cheltuielile cu realizarea constructiei vor fi 
trecute in coloana ‚,neelegibile’’, acesta prezentand Certificat de Urbanism si va intocmi Studiu de Fezabilitate.EG2- solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei 
datorita faptului pe teren conditiile existente nu permit realizarea activitatilor prevazute in Memoriul Justificativ deoarece solicitantul nu are asigurata o incinta unde trebuie 
amplasat utilajul , un spatiu pentru depozitarea produsului finit , nu are asigurate ultilitati, respectiv alimentarea cu energie electrica si alimentarea cu apa necesara 
functionarii utilajelor. EG2- solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei datorita faptului pe teren conditiile existente nu permit realizarea activitatilor prevazute in 
Memoriul Justificativ deoarece solicitantul nu are asigurata o incinta unde trebuie amplasat utilajul , un spatiu pentru depozitarea produsului finit , nu are asigurate ultilitati, 
respectiv alimentarea cu energie electrica si alimentarea cu apa necesara functionarii utilajelor.
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Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

900 312 C 01 12 3 23 00004 2012 9 26 INFIINTARE SPATIU 
PRODUCTIE PAVELE

DIANA 
CONSTRUCTION

S S.R.L.
IALOMITA Comuna/Oras 

SAVENI Sat SAVENI - - - - - - - - - - 219.493 22.510 186.568 0 32.925 136.065.579

S-au solicitat imnformatii suplimentare prin E3.4/07.08.2013 si s-a raspuns in data de 14.08.2013EG6 - Solicitantul este propietar pe terenul pe care urmeaza a se 
implementa investitia, in baza contractului de vanzare-cumparare, de la acelasi propietar cu solicitantul SC Diana Constructions SRL,teren ce se afla pe acelasi 
amplasament,tarlaua 159/1,parcela 3.Contractul de vanzare- cumparare este incheiat in aceiasi zi la acelasi notar.SC Adrian Building SRL depune si ea cerere de finantare 
pe aceiasi masura si sesiune,1/12-28.09.2012.EG7 - Solicitantul a primit banii pentru asigurarea conditiei de cofinantare in baza contractului de imprumut incheiat intre 
solicitant si SC Agricentro SRL,contract autentificat la notariat in data de 12.08.2013, ulterior datei de depunere a cererii de finantare.Aceiasi societate a finantat si 
societatea SC Adrian Building SRL,creand conditii artificiale in sensul fractionarii unei investitii in doua proiecte cu scopul de a obtine o suma mai mare decat cuantumul 
maxim de 200.000 euro,ajutor public nerambursabil,si de a implementa doua proiecte simultan,avand in vedere ca amandua societati pot desfasura actvitatea pe aceiasi 
piata,deoarece amandoua detin codul CAEN din domeniul constructiilor. S-au solicitat imnformatii suplimentare prin E3.4/07.08.2013 si s-a raspuns in data de 
14.08.2013EG6 - Solicitantul este propietar pe terenul pe care urmeaza a se implementa investitia, in baza contractului de vanzare-cumparare, de la acelasi propietar cu 
solicitantul SC Diana Constructions SRL,teren ce se afla pe acelasi amplasament,tarlaua 159/1,parcela 3.Contractul de vanzare- cumparare este incheiat in aceiasi zi la 
acelasi notar.SC Adrian Building SRL depune si ea cerere de finantare pe aceiasi masura si sesiune,1/12-28.09.2012.EG7 - Solicitantul a primit banii pentru asigurarea 
conditiei de cofinantare in baza contractului de imprumut incheiat intre solicitant si SC Agricentro SRL,contract autentificat la notariat in data de 12.08.2013, ulterior datei d
depunere a cererii de finantare.Aceiasi societate a finantat si societatea SC Adrian Building SRL,creand conditii artificiale in sensul fractionarii unei investitii in doua proiecte 
cu scopul de a obtine o suma mai mare decat cuantumul maxim de 200.000 euro,ajutor public nerambursabil,si de a implementa doua proiecte simultan,avand in vedere c
amandua societati pot desfasura actvitatea pe aceiasi piata,deoarece amandoua detin codul CAEN din domeniul constructiilor. Nu s-a mai completat Matricea de verificare
viabilitatii economico-financiare a proiectului deoarece proiectul este declarat neeligibil,urmare a crearii de conditii artificiale cu scopul de a depăşi plafonul maxim în cadrul 
măsurii sau pentru a putea beneficia de doua proiecte în derulare pe aceeaşi măsură:SC Adrian Building SRL si SC Diana Constructions SRL, au fractionat un teren pentru 
amplasarea a doua proiecte cu aceiasi piata de desfacere cu coduri CAEN din domeniul constructiilor. Nu s-a mai completat Matricea de verificare a viabilitatii economico-
financiare a proiectului deoarece proiectul este declarat neeligibil,urmare a crearii de conditii artificiale cu scopul de a depăşi plafonul maxim în cadrul măsurii sau pentru a 
putea beneficia de doua proiecte în derulare pe aceeaşi măsură:SC Adrian Building SRL si SC Diana Constructions SRL, au fractionat un teren pentru amplasarea a doua 
proiecte cu aceiasi piata de desfacere cu coduri CAEN din domeniul constructiilor. Nu s-a mai completat Bugetul indicativ al proiectului, deoarece proiectul este declarat 
neeligibil,urmare a crearii de conditii artificiale cu scopul de a depăşi plafonul maxim în cadrul măsurii sau pentru a putea beneficia de doua proiecte în derulare pe aceeaşi 
măsură:SC Adrian Building SRL si SC Diana Constructions SRL, au fractionat un teren pentru amplasarea a doua proiecte cu aceiasi piata de desfacere cu coduri CAEN 
din domeniul constructiilor. Nu s-a mai completat Bugetul indicativ al proiectului, deoarece proiectul este declarat neeligibil,urmare a crearii de conditii artificiale cu scopul 
de a depăşi plafonul maxim în cadrul măsurii sau pentru a putea beneficia de doua proiecte în derulare pe aceeaşi măsură:SC Adrian Building SRL si SC Diana 
Constructions SRL, au fractionat un teren pentru amplasarea a doua proiecte cu aceiasi piata de desfacere cu coduri CAEN din domeniul constructiilor. Nu s-a mai 
completat Fisa de rezonabilitate a preturilor din cadrul proiectului, deoarece proiectul este declarat neeligibil,urmare a crearii de conditii artificiale cu scopul de a depăşi 
plafonul maxim în cadrul măsurii sau pentru a putea beneficia de doua proiecte în derulare pe aceeaşi măsură:SC Adrian Building SRL si SC Diana Constructions SRL, au 
fractionat un teren pentru amplasarea a doua proiecte cu aceiasi piata de desfacere cu coduri CAEN din domeniul constructiilor. Observatii 2: Nu s-a mai completat Fisa de 
rezonabilitate a preturilor din cadrul proiectului, deoarece proiectul este declarat neeligibil,urmare a crearii de conditii artificiale cu scopul de a depăşi plafonul maxim în 
cadrul măsurii sau pentru a putea beneficia de doua proiecte în derulare pe aceeaşi măsură:SC Adrian Building SRL si SC Diana Constructions SRL, au fractionat un teren 
pentru amplasarea a doua proiecte cu aceiasi piata de desfacere cu coduri CAEN din domeniul constructiilor. Nu s-a mai completat Planul financiar al proiectului deoarece 
proiectul este declarat neeligibil,urmare a crearii de conditii artificiale cu scopul de a depăşi plafonul maxim în cadrul măsurii sau pentru a putea beneficia de doua proiecte 
în derulare pe aceeaşi măsură:SC Adrian Building SRL si SC Diana Constructions SRL, au fractionat un teren pentru amplasarea a doua proiecte cu aceiasi piata de 
desfacere cu coduri CAEN din domeniul constructiilor. Nu s-a mai completat Planul financiar al proiectului deoarece proiectul este declarat neeligibil,urmare a crearii de 
conditii artificiale cu scopul de a depăşi plafonul maxim în cadrul măsurii sau pentru a putea beneficia de doua proiecte în derulare pe aceeaşi măsură:SC Adrian Building 
SRL si SC Diana Constructions SRL, au fractionat un teren pentru amplasarea a doua proiecte cu aceiasi piata de desfacere cu coduri CAEN din domeniul constructiilor. 
Solicitantul a creiat conditii artificiale pentru a beneficia de ajutor public nerambursabil in sensul ca pe ceeiasi parcela de teren,Tarlaua 159/1,parcela 3, prin vanzare 
cumparare de la acelasi propietar s-au infiintat doua societati comerciale care acceseaza simultan masura 312-1/12-28 09 2012 Aceste doua societati sunt SC Dia

901 312 M 01 12 3 23 00009 2012 9 27 PRESTARI SERVICII IN SAT 
ROVINE , JUDETUL IALOMITA 

SC MARISTEF 
GRANARUL SRL IALOMITA

Comuna/Oras 
REVIGA Sat 

ROVINE
- - - - - - - - - - 79.400 0 55.580 0 23.820 136.121.159

EG2-Beneficiarul, SC MARISTEF GRANARUL SRL, al carui asociat unic este Barbu-Oprea Mariana-Sandica, a prezentat Precontract de prestari servicii mecanizare (arat) 
cu PFA BARBU-OPREA MARIANA-SANDICA pe suprafata de 127,00ha. Din acest motiv consideram ca investitia nu este viabila din punct de vedere economnic deoarec
utilajele achizitionate prin proiect vor fi folosite in cadrul fermei PFA BARBU-OPREA MARIANA-SANDICA.EG3-Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria 
microintreprinerilor si EG8-Declaratia privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis nu sunt completate cu datele din Bilant. Sediul 
social este in sat Rovine, com. Reviga, jud. Ialomita si se regaseste la alt proiect depus de PFA Barbu-Oprea Mariana-Sandica pe M112 sesiunea 01/11, contract 
C112011132300022/30.03.2012, care are ca activitate principala, conform cod CAEN 0111- cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de 
seminte oleaginoase si in secundar, conform cod CAEN 0161- activitati auxiliare pentru productia vegetala.Reprezentantul legal este Barbu-Oprea Mariana-Sandica si se 
regaseste la proiectul depus de Barbu-Oprea Mariana-Sandica PFA M112 sesiunea 01/11, contract C112011132300022/30.03.2012.Analizand situatia prezentata am 
constatat ca utilajele achizitionate prin proiect vor fi folosite in cadrul fermei PFA BARBU-OPREA MARIANA-SANDICA, asfel solicitantul a creat conditii artificiale pentru a 
obtine un avantaj care contravine obiectivelor masurii 312. EG2-Beneficiarul, SC MARISTEF GRANARUL SRL, al carui asociat unic este Barbu-Oprea Mariana-Sandica, a 
prezentat Precontract de prestari servicii mecanizare (arat) cu PFA BARBU-OPREA MARIANA-SANDICA pe suprafata de 127,00ha. Din acest motiv consideram ca 
investitia nu este viabila din punct de vedere economic.EG3-Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinerilor si EG8-Declaratia privind respectarea 
regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis nu sunt completate cu datele din Bilant.Sediul social este in sat Rovine, com. Reviga, jud. Ialomita si se 
regaseste la alt proiect depus de PFA Barbu-Oprea Mariana-Sandica pe M112 sesiunea 01/11, contract C112011132300022/30.03.2012, care are ca activitate principala, 
conform cod CAEN 0111- cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase si in secundar, conform cod CAEN 0161- activitati 
auxiliare pentru productia vegetala.Reprezentantul legal este Barbu-Oprea Mariana-Sandica si se regaseste la proiectul depus de Barbu-Oprea Mariana-Sandica PFA M112 
sesiunea 01/11, contract C112011132300022/30.03.2012.Analizand situatia prezentata am constatat ca utilajele achizitionate prin proiect vor fi folosite in cadrul fermei PFA 
BARBU-OPREA MARIANA-SANDICA, asfel solicitantul a creat conditii artificiale pentru a obtine un avantaj care contravine obiectivelor masurii 312.

902 312 M 01 12 3 23 00008 2012 9 27

ACHIZITIA UNEI AMBULANTE 
VETERINARE SPECIALIZATE 
IN VEDEREA PRESTARII DE 

SERVICII SANITAR-
VETERINARE PENTRU SC 

EDYVET PROD SRL IN 
LOCALITATEA GRIVITA, SAT 
SMIRNA, JUDETUL IALOMITA

SC EDYVET 
PROD SRL IALOMITA

Comuna/Oras 
GRIVITA Sat 

SMIRNA
- - - - - - - - - - 70.800 0 49.560 0 21.240 136.170.719

EG 2 – Proiectul de investitii nu este viabil deoarece utilajul ‚,autoutilitara – Toyota Hilux,Double Cab’’,conform H.G. nr. 224/2008 nu face parte din cateria mijloacelor de 
transport specializate,investitia nu este eligibila iar realizarea proiectului depinde in totalitate de aceasta investitie. Punctul 3.3 – S-a bifat cu ‚,NU’’,deoarece utilajul 
‚,autoutilitara – Toyota Hilux,Double Cub’’ ,conform H.G. nr. 224/2008,nu face parte din categoria mijloacelor de transport specializate pentru activitatile finantate prin 
proiect.In cap. 2.4 ‚,Descrierea activitatii propuse prin proiect etc.’’ la utilajul propus ca achizitie nu sunt descrise caracteristicile tehnice elocvente,adaptarea caroseriei si la 
dotarea cu echipamente speciale nu este descris fluxul tehnologic al acestora si modul de functionare,respectiv adaptarea tehnica a masinii la echiparea cu aceste 
echipamente,a caror functionare face practic scopul investitiei.Conform H.G. nr. 224/2008 prin definitia mijloacelor de transport specializate se intelege ‚,autovehiculele 
adaptate la cerintele de transport in cont propriu al materiei prime si/sau al productiei obtinute si care sunt prevazute in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul 
Justificativ,anexate Cererii de Finantare,vehiculele care indeplinesc aceleasi cerinte si au o functie specifica ce necesita adaptari ale caroseriei si/sau echipamente 
speciale,precum si mijloacele de transport prevazute ca eligibile in fisele masurilor din cadrul PNDR’’. EG 2 – Proiectul de investitii nu este viabil deoarece utilajul 
‚,autoutilitara – Toyota Hilux,Double Cub’’ ,conform H.G. nr. 224/2008, nu face parte din categoria mijloacelor de transport specializate,investitia nu este eligibila,iar 
realizarea proiectului depinde in totalitate de aceasta investitie.Punctul 3.3 – S-a bifat cu ‚,NU’’,deoarece utilajul ‚,autoutilitara – Toyota Hilux,Double Cub’’ ,conform H.G. nr. 
224/2008,nu face parte din categoria mijloacelor de transport specializate pentru activitatile finantate prin proiect.In cap. 2.4 ‚,Descrierea activitatii propuse prin proiect etc.’’ 
la utilajul propus ca achizitie nu sunt descrise caracteristicile tehnice elocvente,adaptarea caroseriei si la dotarea cu echipamente speciale nu este descris fluxul tehnologic 
al acestora si modul de functionare,respectiv adaptarea tehnica a masinii la echiparea cu aceste echipamente,a caror functionare face practic scopul investitiei.Conform 
H.G. nr. 224/2008 prin definitia mijloacelor de transport specializate se intelege ‚,autovehiculele adaptate la cerintele de transport in cont propriu al materiei prime si/sau al 
productiei obtinute si care sunt prevazute in Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ,anexate Cererii de Finantare,vehiculele care indeplinesc aceleasi cerinte si au o 
functie specifica ce necesita adaptari ale caroseriei si/sau echipamente speciale,precum si mijloacele de transport prevazute ca eligibile in fisele masurilor din cadrul 
PNDR’’.

Page 260 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data
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903 312 M 01 12 3 23 00025 2012 9 28

DOTAREA CU ECHIPAMENTE 
SI APARATURA PENTRU 

DEZVOLTAREA DE SERVICII 
SANITAR VETERINARE, 

COMUNA GRINDU, JUDETUL 
IALOMITA

SC LABEURO 
SERVICES SRL IALOMITA

Comuna/Oras 
GRINDU Sat 

GRINDU
- - - - - - - - - - 285.000 0 199.500 0 85.500 136.370.219

PROIECTUL FACE PARTE DIN ESANTIONUL DE REVERIFICARE A CERERILOR DE FINANTARE PRIVIND EVITAREA CREARII DE CONDITII ARTIFICIALE. 
REVERIFICAREA CERERII DE FINANTARE S-A FACUT PE BAZA FORMULARULUI E 3.1 –FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE NUMAI 
PENTRU PUNCTUL ,,SOLICITANTUL A CREAT CONDITII AR TIFICIALE PENTRU A BENEFICIA DE PLATI)SPRIJIN) SI A OBTINE ASTFEL UN AVANTAJ CARE 
CONTRAVINE OBIECTIVELOR MASURII” . in concordanta cu precizariel din Manualul de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte 
investitii versiunea 13. Proiectul a facut obiectul reverificarii pe esantion, in conformitate cu Procedura de evaluare selectare pentru proiecte de investitii- Secţiunea ES6 : 
Întocmirea Listei Cererilor de finantare eligibile, neeligibile si retrase la nivel OJPDRP/CRPDRP si a Raportului de evaluare la nivel CRPDRP- Reverificare privind evitarea 
crearii conditiilor artificiale la nivel SEC/SVT - CRPDRP dupa primirea raportului de evaluare (E6.0) intocmit la nivel OJPDRPVerificarea 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 Masura 312, Formulare, Fisa 
de verificare specifica a eligibilitatii E3.1 , cod manual M01-02, versiunea consolidata 07, aprobata prin OMADR nr.29/25.02.2013.REVERIFICAREA CERERII DE 
FINANTARE S-A FACUT PE BAZA FORMULARULUI E 3.1 –FISA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE ELIGIBILITATE NUMAI PENTRU PUNCTUL 
,,SOLICITANTUL A CREAT CONDITII AR TIFICIALE PENTRU A BENEFICIA DE PLATI)SPRIJIN) SI A OBTINE ASTFEL UN AVANTAJ CARE CONTRAVINE 
OBIECTIVELOR MASURII” . in concordanta cu precizariel din Manualul de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii 
versiunea 13.In cadrul sesiunii de depunere proiecte au fost depus patru proiecte de catre SC SAINT JUDE RECYCLING SRL, SC TIRE&amp;RUBBER COMPANYSRL, 
SC GREEN OPORTUNITIES SRL , SC LABEURO SERVICES SRL. Intre cei patru solicitanti sunt urmatoarele elemente commune:DENUMIRE SOLICITANT SC SAINT 
JUDE RECYCLING SRL SC TIRE&amp;RUBBER COMPANYSRL SC GREEN OPORTUNITIES SRL SC LABEURO SERVICES SRL NR. CERERE FINANTARE 
312M011232300022 312M011230300024 312M011230300028 312M011232300025 DENUMIRE PROIECT INFIINTARE SECTIE RECICLARE ANVELOPE, COMUNA 
REVIGA, JUDETUL IALOMITA INFIINTAREUNITATE RESAPARE ANVELOPE, COMUNA REVIGA, JUDETUL IALOMITA INFIINTARE UNITATE COLECTARE SI 
SORTARE ANVELOPE, COMUNA REVIGA, JUDETUL IALOMITA DOTAREA CU ECHIPAMENTESI APARATURA PENTRU DEZVOLTAREA DE SERVICII SANITAR 
VETERINARE, COMUNA GRINDU, JUDETUL IALOMITASEDIU SOCIAL SAT GRINDU, COMUNA GRINDU, STRADA ISPAS FAGARASANUL, NR. 20 BIS, CORP 
C74, CAMERA 3, JUDET IALOMITA SAT GRINDU, COMUNA GRINDU, STRADA ISPAS FAGARASANUL, NR. 20 BIS, CORP C74, CAMERA 2, JUDET IALOMITA 
SAT GRINDU, COMUNA GRINDU, STRADA ISPAS FAGARASANUL, NR. 20 BIS, CORP C74, CAMERA 1, JUDET IALOMITA SAT GRINDU, COMUNA GRINDU, 
STRADA ISPAS FAGARASANUL, NR.20, CORP 70 , JUDETUL IALOMITA.AMPLASARE PROIECT SAT REVIGA, COMUNA REVIGA, JUDETUL IALOMITA, NR. 
CADASTRAL 272. SAT REVIGA, COMUNA REVIGA, JUDETUL IALOMITA, NR. CADASTRAL 272. SAT REVIGA, COMUNA REVIGA, JUDETUL IALOMITA, NR. 
CADASTRAL 272. SAT GRINDU, COMUNA GRINDU, STRADA ISPAS FAGARASANUL, NR.20, CORP 70 , JUDETUL IALOMITA.DATA DE INFIINTARE SOCIETATE 
18.02.2010 24.07.2012 24.07.2012 24.07.2012ASOCIATI SAKLAOUI ISAAC EL SAKLAOUI LAUDY HABKOUK BANY DRAGANICA GEORGE -GABIREPREZENTANT 
LEGAL GEBRAEL GILBERT EL SAKLAOUI LAUDY(are si procura notariala pentru GEBRAEL GILBERT ) HABKOUK BANY (are si procura notariala pentru GEBRAEL 
GILBERT ) GEBRAEL GILBERTADMINISTRATOR GEBRAEL GILBERT, SAKLAOUI ISAAC, SAKLAOUI MELHEM EL SAKLAOUI LAUDY HABKOUK BANY 
GEBRAEL GILBERTTEREN - CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE CONTRACT DE VANZARE NR. 196/05.07.2012 PENTRU O SUPRAFATA DE 130059MP SI 
CONSTRUCTII DE LA C1 LA C28. CONTRACT DE COMODAT NR.1447/27.09.2012 PENTRU TREI GRAJDURI IN SUPRAFATA DE 557MP, 648MP, 655MP SI 
SPATIU DE 18849MP INCHEIAT CU SC SAINT JUDE RECYCLINGSRL. AMBELE SOCIETATI SUNT REPREZENTATE DE DOMNUL GEBRAEL GILBERT 
CONTRACT DE COMODAT NR.1446/27.09.2012 PENTRU GRAJD IN SUPRAFATA DE 213MP, STATIE ELECTRICA 25MP SI SPATIU DE 18480MP INCHEIAT CU 
SC SAINT JUDE RECYCLINGSRL. AMBELE SOCIETATI SUNT REPREZENTATE DE DOMNUL GEBRAEL GILBERT CONTRACT DE COMODAT 
NR.1436/27.09.2012, PENTRU CORPUL C70, INCHEIAT CU SC REAL COMPANY SRL, (ADMINISTRATOR: RICHARD GEBRAEL GEBRAEL, ASOCIAT 
UNIC:GEBRAEL EDGARD)UTILITATI EXISTA PE AMPLASAMENT CONFORM PRECIZARILOR DE LA VIZITA IN TEREN IN CADRUL CONTRACTULUI DE 
COMODAT NU SE FACE PRECIZAREA PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IAR PRIN PROIECT NU SE REALIZEAZA RACORDAREA LA UTILITATI . IN 
CADRUL CONTRACTULUI DE COMODAT NU SE FACE PRECIZAREA PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR, IAR PRIN PROIECT NU SE REALIZEAZA 
RACORDAREA LA UTILITATI . UTILITATILE SUNT ASIGURATE PRIN ASIGURATE PRIN CONTRACTUL DE COMODAT.CONSULTANT SC BEST EUROPEAN 
CONSULTING HOLDING SRL SC BEST EUROPEAN CONSULTING HOLDING SRL SC BEST EUROPEAN CONSULTING HOLDING SRL SC BEST EUROPEAN 
CONSULTING HOLDING SRLCOD CAEN 3832 2211 3812 7500TIP DE ACTIVITATE -RECUPERAREA MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE FABRICAREA

904 312 C 01 12 3 23 00032 2012 9 28
CONSTRUIRE HALA 

TAMPLARIE PVC CU GEAM 
TERMOPAN

S.C. EXPERT 
GLASS 

WINDOWS S.R.L.
IALOMITA

Comuna/Oras 
PERIETI Sat 
PALTINISU

- - - - - - - - - - 183.701 9.530 156.145 0 27.556 136.526.364

S-au solicitat informatii suplimentare in data de 21.08.2013, dar solicitantul nu a raspuns la acestea in termenul de 5 zile conform procedurii de lucru (formularul E3.4). In 
aceste conditii proiectul a fost declarat neeligibil. -au solicitat informatii suplimentare in data de 21.08.2013, dar solicitantul nu a raspuns la acestea in termenul de 5 zile 
conform procedurii de lucru (formularul E3.4). In aceste conditii proiectul a fost declarat neeligibil. Deoarece solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare in termenul 
de 5 zile conform procedurii de lucru, proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a mai completat matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare. Deoarece 
solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare in termenul de 5 zile conform procedurii de lucru, proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a mai completat matricea de 
verificare a viabilitatii economico-financiare. Conform pct.1 din fisa E3.4 au fost solicitate informatii suplimentare privind refacerea bugetul indicativ. Nu s-a raspuns in 
termenul de 5 zile conform procedurii de lucru si proiectul a fost declarat neeligibil. In aceste conditii bugetul indicativ nu a mai fost completat. Conform pct.1 din fisa E3.4 
au fost solicitate informatii suplimentare privind refacerea bugetul indicativ. Nu s-a raspuns in termenul de 5 zile conform procedurii de lucru si proiectul a fost declarat 
neeligibil. In aceste conditii bugetul indicativ nu a mai fost completat. Conform pct.2 din fisa E3.4 au fost solicitate 3 oferte pentru bunurile a caror valoare depaseste 15.000 
euro. Nu s-a raspuns in termenul de 5 zile conform procedurii de lucru si proiectul a fost declarat neeligibil. Conform pct.2 din fisa E3.4 au fost solicitate 3 oferte pentru 
bunurile a caror valoare depaseste 15.000 euro. Nu s-a raspuns in termenul de 5 zile conform procedurii de lucru si proiectul a fost declarat neeligibil. Deoarece solicitantul 
nu a raspuns la informatiile suplimentare in termenul de 5 zile conform procedurii de lucru, proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a mai completat planul financiar. 
Deoarece solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare in termenul de 5 zile conform procedurii de lucru, proiectul a fost declarat neeligibil si nu s-a mai completat 
planul financiar. S-au solicitat informatii suplimentare in data de 21.08.2013, dar solicitantul nu a raspuns la acestea in termenul de 5 zile conform procedurii de lucru 
(formularul E3.4). In aceste conditii proiectul a fost declarat neeligibil. S-au solicitat informatii suplimentare in data de 21.08.2013, dar solicitantul nu a raspuns la acestea in 
termenul de 5 zile conform procedurii de lucru (formularul E3.4). In aceste conditii proiectul a fost declarat neeligibil.

905 312 M 01 12 3 23 00021 2012 9 28

DEZVOLTAREA SERVICIILOR 
AUXILIARE PENTRU 

AGRICULTURA IN COMUNA 
GHEORGHE DOJA – JUDETUL 

IALOMITA 

SPATARELU 
DESDEMONA-

CATALINA
IALOMITA

Comuna/Oras 
GHEORGHE DOJA 

Sat GHEORGHE 
DOJA

- - - - - - - - - - 96.550 0 67.585 0 28.965 136.593.949

Proiectul a fost declarat neeligibil din urmatoarele motive:EG 2 Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitieiConform procedurii de evaluare pentru proiecte vizand 
activitati desfasurate sub codurile CAEN 0161 si 7731 se verifica daca informatiile cuprinse in precontracte - doc.18 (tipul de servicii prestate, suprafete de teren vizate) 
concorda cu previziunile economice.La verificarea precontractului s-a constatat ca societatea SC SPATARELU FIX SRL nu detine in exploatare in anul 2012 suprafata de 
800 ha, suprafata prevazuta in precontractul de prestari servicii nr 5/2012 incheiat cu solicitanta Spatarelu Desdemona Catalina, astfel datele cuprinse in acest document 
sunt false. In acest sens atasam print screen APIA, deasemenea si din certificatul constatator ONRC se constata ca obiectul de activitate al societatii SC SPATARELU FIX 
SRL , societate la care sotul solictantei este actionar, nu este cel de cultivare a cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe 
oleaginoase- cod CAEN 0111, avand in vedere ca solicitanta doreste achizitionarea unei combine pentru recoltarea de paioase (conform datelor din MJ-cap 4, pag 34 )si ar 
urma sa presteze servicii de recoltare paioase pentru suprafata de 800 hectare. Singura activitate autorizata legata de agricultura a SC SPATARELU FIX SRL este 0161 - 
Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală, care presupune prestarea de servicii in agricultura. Solicitantul a utilizat astfel date nesustenabile la calculul indicatorilor 
economico-financiari. S-au refacut anexele C in sensul ca nu au fost luate in considerare veniturile cu lucrarile recoltat, deoarece aceste lucrari nu pot fi realizate, din cauza 
faptului ca societatea care a pus la dispozitia solicitantei suprafata de teren de fapt nu detine in exploatare aceasta suprafata. In aceste conditii, dupa completarea Matricei 
de evaluare a viabilitatii economico-financiare a proiectului se constata ca indicatorii economico-financiari nu se incadreaza in limitele mentionate. Proiectul a fost declarat 
neeligibil din urmatoarele motive:EG 2 Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitieiConform procedurii de evaluare pentru proiecte vizand activitati desfasurate sub 
codurile CAEN 0161 si 7731 se verifica daca informatiile cuprinse in precontracte - doc.18 (tipul de servicii prestate, suprafete de teren vizate) concorda cu previziunile 
economice.La verificarea precontractului s-a constatat ca societatea SC SPATARELU FIX SRL nu detine in exploatare in anul 2012 suprafata de 800 ha, suprafata 
prevazuta in precontractul de prestari servicii nr 5/2012 incheiat cu solicitanta Spatarelu Desdemona Catalina, astfel datele cuprinse in acest document sunt false. In acest 
sens atasam print screen APIA, deasemenea si din certificatul constatator ONRC se constata ca obiectul de activitate al societatii SC SPATARELU FIX SRL , societate la 
care sotul solictantei este actionar, nu este cel de cultivare a cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase şi a plantelor producătoare de seminţe oleaginoase- cod CA
0111, avand in vedere ca solicitanta doreste achizitionarea unei combine pentru recoltarea de paioase (conform datelor din MJ-cap 4, pag 34 )si ar urma sa presteze servicii 
de recoltare paioase pentru suprafata de 800 hectare. Singura activitate autorizata legata de agricultura a SC SPATARELU FIX SRL este 0161 - Activităţi auxiliare pentru 
producţia vegetală, care presupune prestarea de servicii in agricultura. Solicitantul a utilizat astfel date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari. S-au 
refacut anexele C in sensul ca nu au fost luate in considerare veniturile cu lucrarile recoltat, deoarece aceste lucrari nu pot fi realizate, din cauza faptului ca societatea care a 
pus la dispozitia solicitantei suprafata de teren de fapt nu detine in exploatare aceasta suprafata. In aceste conditii, dupa completarea Matricei de evaluare a viabilitatii 
economico-financiare a proiectului se constata ca indicatorii economico-financiari nu se incadreaza in limitele mentionate.
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906 312 M 01 12 3 23 00022 2012 9 28

INFIINTARE SECTIE 
RECICLARE ANVELOPE, 

COMUNA REVIGA, JUDETUL 
IALOMITA

SC SAINT JUDE 
RECYCLING SRL IALOMITA

Comuna/Oras 
REVIGA Sat 

REVIGA
- - - - - - - - - - 250.000 0 175.000 0 75.000 136.768.949

PUNCTUL 1.5 : S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor 
de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această 
măsură. PUNCTUL 1.5 : S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile 
instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin 
această măsură. EG 1- NU. a. Solicitantul doreste sa realizeze achizitii utilaje pentru INFIINTARE SECTIE RECICLARE ANVELOPE, COMUNA REVIGA, JUDETUL 
IALOMITA cod CAEN 3832 -RECUPERAREA MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE. Solicitantul nu a prezentat plansa cu fluxul tehnologic cu utilajele ce se vor 
achizitiona, in care sa fie trecute cotele de gabarit si cotele de pozitionare in raport cu platforma betonata pe care se vor pozitiona.Avand in vedere tipul activitatii solicitantul 
nu a prezentat in cadrul proiectului spatii depozitare materii prime(cauciucuri uzate), respectiv spatii depozitare pentru produsele obtinute in procesul de productie propus, 
spatii pentru personalul muncitor (vestiare, grupuri sanitare, adapost pentru vreme rea, etc).In cadrul cererii de finantare sunt pagini nesemnate.Nu a fost completata cu 
valori din documentele contabile Declaratia pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in categoria ,,firma in dificultate”.In cadrul cererii de finantare solicitantul 
prezinta Contract de vanzare nr.196/05.07.2012 pentru suprafata de 130059mp si cladiri de la C1 la C28. In cadrul certificatului de urbanism este precizata suprafata de 
92730mp (nu sunt documente si precizari cu referire la diminuarea suprafetei).EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei;Solicitantul nu a completat 
sectiunea economica asa cum se precizeaza in continutul cadru al studiului de fezabilitate si anume la evaluarea acestui punct nu poate fi verificată sustenabilitatea datelor 
utilizate în calculul indicatorilor economico-financiari. Veniturile si cheltuielile nu sunt fundamentate, nu sunt detaliate in functie de productia obtinuta de forta de munca 
necesara, etc (Conform prognozei veniturilor investitia lucreaza 24ore/zi tot timpul anului indiferent de conditiile atmosferice, in aer liber???). EG 1- NU. a. Solicitantul 
doreste sa realizeze achizitii utilaje pentru INFIINTARE SECTIE RECICLARE ANVELOPE, COMUNA REVIGA, JUDETUL IALOMITA cod CAEN 3832 -RECUPERAREA 
MATERIALELOR RECICLABILE SORTATE. Solicitantul nu a prezentat plansa cu fluxul tehnologic cu utilajele ce se vor achizitiona, in care sa fie trecute cotele de gabarit 
si cotele de pozitionare in raport cu platforma betonata pe care se vor pozitiona.Avand in vedere tipul activitatii solicitantul nu a prezentat in cadrul proiectului spatii 
depozitare materii prime(cauciucuri uzate), respectiv spatii depozitare pentru produsele obtinute in procesul de productie propus, spatii pentru personalul muncitor (vestiare, 
grupuri sanitare, adapost pentru vreme rea, etc).Nu a fost completata cu valori din documentele contabile Declaratia pe propria raspundere cu privire la neincadrarea in 
categoria ,,firma in dificultate”.In cadrul cererii de finantare solicitantul prezinta Contract de vanzare nr.196/05.07.2012 pentru suprafata de 130059mp si cladiri de la C1 la 
C28. In cadrul certificatului de urbanism este precizata suprafata de 92730mp (nu sunt documente si precizari cu referire la diminuarea suprafetei).EG2– Beneficiarul 
trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei;Solicitantul nu a completat sectiunea economica asa cum se precizeaza in continutul cadru al studiului de fezabilitate si anum
la evaluarea acestui punct nu poate fi verificată sustenabilitatea datelor utilizate în calculul indicatorilor economico-financiari. Veniturile si cheltuielile nu sunt fundamentate, 
nu sunt detaliate in functie de productia obtinuta de forta de munca necesara, etc (Conform prognozei veniturilor investitia lucreaza 24ore/zi tot timpul anului indiferent de 
conditiile atmosferice, in aer liber???). proiectul a fost declarat neeligibil, matricea nu a fost completata. nu este indeplinit EG2 conform explicatii. proiectul a fost declarat 
neeligibil acest punct nu s-a completat. proiectul a fost declarat neeligibil acest punct nu s-a completat. proiectul a fost declarat neeligibil acest punct nu s-a completat. 
PUNCTUL 6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii? S-au 
completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 
221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. In cadrul 
sesiunii de depunere proiecte au fost depus trei proiecte de catre SC SAINT JUDE RECYCLING SRL, SC TIRE&amp;RUBBER COMPANYSRL, SC GREEN 
OPORTUNITIES SRL . Intre cei trei solicitanti sunt urmatoarele elemente commune:DENUMIRE SOLICITANT SC SAINT JUDE RECYCLING SRL SC 
TIRE&amp;RUBBER COMPANYSRL SC GREEN OPORTUNITIES SRL NR. CERERE FINANTARE 312M011232300022 312M011230300024 312M011230300028 
DENUMIRE PROIECT INFIINTARE SECTIE RECICLARE ANVELOPE, COMUNA REVIGA, JUDETUL IALOMITA INFIINTAREUNITATE RESAPARE ANVELOPE, 
COMUNA REVIGA, JUDETUL IALOMITA INFIINTARE UNITATE COLECTARE SI SORTARE ANVELOPE, COMUNA REVIGA, JUDETUL IALOMITASEDIU SOCIAL 
SAT GRINDU, COMUNA GRINDU, STRADA ISPAS FAGARASANUL, NR. 20 BIS, CORP C74, CAMERA 3, JUDET IALOMITA SAT GRINDU, COMUNA GRINDU, 
STRADA ISPAS FAGARASANUL, NR. 20 BIS, CORP C74, CAMERA 2, JUDET IALOMITA SAT GRINDU, COMUNA GRINDU, STRADA ISPAS FAGARASANUL, NR. 
20 BIS, CORP C74, CAMERA 1, JUDET IALOMITAAMPLASARE PROIECT SAT REVIGA, COMUNA REVIGA, JUDETUL IALOMITA, NR. CADASTRAL 272. SAT 
REVIGA COMUNA REVIGA JUDETUL IALOMITA NR CADASTRAL 272 SAT REVIGA COMUNA REVIGA JUDETUL IALOMITA NR CADASTRAL 272 DATA DE

907 312 M 01 12 3 23 00024 2012 9 28

INFIINTARE UNITATE 
RESAPARE ANVELOPE, 

COMUNA REVIGA, JUDETUL 
IALOMITA

SC TIRE & 
RUBBER 

COMPANY SRL
IALOMITA

Comuna/Oras 
REVIGA Sat 

REVIGA
- - - - - - - - - - 259.000 0 200.000 0 59.000 136.968.949

PUNCTUL 1.5 : S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor 
de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această 
măsură. PUNCTUL 1.5 : S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile 
instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin 
această măsură. EG 1- NU. a. Solicitantul doreste sa realizeze achizitii utilaje pentru INFIINTARE UNITATE RESAPARE ANVELOPE, COMUNA REVIGA, JUDETUL 
IALOMITA cod CAEN 2211 - FABRICAREA ANVELOPELOR SI A CAMERELOR DE AER, RESAPAREA SI REFACEREA ANVELOPELOR. Solicitantul nu a prezentat 
plansa cu fluxul tehnologic cu utilajele ce se vor achizitiona, in care sa fie trecute cotele de gabarit si cotele de pozitionare in raport cu constructia in care se vor 
pozitiona.Avand in vedere tipul activitatii solicitantul nu a prezentat in cadrul proiectului spatii depozitare materii prime(cauciucuri uzate), respectiv spatii depozitare pentru 
produsele obtinute in procesul de productie propus, spatii pentru personalul muncitor (vestiare, grupuri sanitare, etc).In cadrul cererii de finantare sunt pagini nesemnate.In 
cadrul cererii de finantare solicitantul prezinta Contract de comodat nr.1447/27.09.2012 INCHEIAT CU SC SAINT JUDE RECYCLING SRL pentru suprafata de 18849mp 
si cladirile C12 cu suprafata de 557mp, C13 cu suprafata de 648mp, C14 cu suprafata de 655mp. Extrasul de carte funciara prezentat este acelasi din Cererea de finantare 
a firmei SC SAINT JUDE RECYCLING SRL.- Responsabilul legal inscris in Cererea de finantare este EL SAKLAOUI LAUDY, asociat unic si administrator al societatii SC 
TIRE &amp; RUBBER COMPANY SRL. La vizita in teren s-a prezentat domnul GEBRAEL GILBERT conform unei procuri autentificata la notariat atasata la Cererea de 
finantare. Reprezentantul legal care este si asociat unic al solicitantului EL SAKLAOUI LAUDY a imputernicit prin Procura pe GEBRAEL GILBERT ,,care va semna in 
numele meu si pentru mine cererea de finantare si orice alt act in legatura cu aceasta, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.. In acest scop, mandatarul meu ma va 
reprezenta, cu depline puteri de decizie, la intocmirea, depunerea si semnarea cererii de finantare, va negocia clauzele contractuale si conditiile cele mai avantajoase pentru 
societate, va urmari executarea tuturor contractelor incheiate de societate, indeplinind toate formalitatile necesare pentru obtinerea de finantare nerambursabila prin 
Programul FEADR, Masura 312 si , in general ma va reprezenta legal in toate circumstantele legate de calitatea mea de asociat al societatii si de administrator al acesteia, 
precum si de responsabil legal..."- Conform Ghidul solicitantului, Reprezentantul legal al proiectelor depuse in vederea finantarii este ,,Persoana desemnata sa reprezinte 
solicitantul in relatia contractuala cu APDRP conform legislatiei in vigoare. Depunerea cererii de finantare se poate face de orice alta persoana cu procura notariala de la 
persoana desemnata sa reprezinte solicitantul conform legislatiei in vigoare’’ Conform precizarilor de mai sus, reiese ca singura etapa de reprezentare a reprezentantului 
legal, in calitate de solicitant, acceptata de APDRP, este aceea a depunerii proiectului. La vizita in teren s-a prezentat alta persoana in locul reprezentantului legal iar in 
cadrul cererii de finantare nu se distinge semnatura reprezentantului legal de pe procura respectiv pasaport ci se distinge o alta semnatura inclusiv pe Declaratia F pe 
propria raspundere, Declaratia ca va urma un curs de pregatire, Anexa 4.1, Anexa 4.3, fapt ce a condus la nerespectarea conditiilor de mai sus. In acest caz cererea de 
finantare este considerata neeligibila nefiind indeplinite conditiile de eligibilitate a solicitantului.EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei;În această 
privință s-a constat faptul că descrierea ipotezelor care au stat la baza prognozelor este foarte succintă, astfel încât nu poate fi verificată sustenabilitatea datelor utilizate în 
calculul indicatorilor economico-financiari (spre exemplificare: în estimarea veniturilor nu s-au prezentat date comparative identificate în urma analizării potenţialului pieţei 
ţintă şi a preţurilor practicate de concurență pentru produsele obținute, nu se detaliază modul de stabilire a tuturor categoriilor de cheltuieli ș.a.m.d.) EG 1- NU. a. 
Solicitantul doreste sa realizeze achizitii utilaje pentru INFIINTARE UNITATE RESAPARE ANVELOPE, COMUNA REVIGA, JUDETUL IALOMITA cod CAEN 2211 - 
FABRICAREA ANVELOPELOR SI A CAMERELOR DE AER, RESAPAREA SI REFACEREA ANVELOPELOR. Solicitantul nu a prezentat plansa cu fluxul tehnologic cu 
utilajele ce se vor achizitiona, in care sa fie trecute cotele de gabarit si cotele de pozitionare in raport cu constructia in care se vor pozitiona.Avand in vedere tipul activitatii 
solicitantul nu a prezentat in cadrul proiectului spatii depozitare materii prime(cauciucuri uzate), respectiv spatii depozitare pentru produsele obtinute in procesul de 
productie propus, spatii pentru personalul muncitor (vestiare, grupuri sanitare, etc).In cadrul cererii de finantare sunt pagini nesemnate.In cadrul cererii de finantare 
solicitantul prezinta Contract de comodat nr.1447/27.09.2012 INCHEIAT CU SC SAINT JUDE RECYCLING SRL pentru suprafata de 18849mp si cladirile C12 cu 
suprafata de 557mp, C13 cu suprafata de 648mp, C14 cu suprafata de 655mp. Extrasul de carte funciara prezentat este acelasi din Cererea de finantare a firmei SC SAINT 
JUDE RECYCLING SRL.- Responsabilul legal inscris in Cererea de finantare este EL SAKLAOUI LAUDY, asociat unic si administrator al societatii SC TIRE &amp; 
RUBBER COMPANY SRL. La vizita in teren s-a prezentat domnul GEBRAEL GILBERT conform unei procuri autentificata la notariat atasata la Cererea de finantare. 
Reprezentantul legal care este si asociat unic al solicitantului EL SAKLAOUI LAUDY a imputernicit prin Procura pe GEBRAEL GILBERT ,,care va semna in numele meu si 
pentru mine cererea de finantare si orice alt act in legatura cu aceasta semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila In acest scop mandatarul meu ma va reprezenta

908 312 M 01 12 3 23 00023 2012 9 28

„ACHIZIŢIE AMBULANŢĂ 
SANITAR-VETERINARĂ 

PENTRU CABINET MEDICAL 
VETERINAR SC 

SALVAECOVET SRL , ÎN 
JUDEŢUL IALOMIȚA”

SC 
SALVAECOVET 

SRL
IALOMITA

Comuna/Oras 
CIULNITA Sat 

CIULNITA
- - - - - - - - - - 88.873 0 62.211 0 26.662 137.031.160

EG 2.Proiectul de investitii nu este viabil deoarece utilajul "autoutilitara -Ford Ranger xlt 2,2 diesel", conform H.G NR.224/2008 nu face parte din categoria mijloacelor de 
transport specializate,investitia nu este eligibila iar realizrea proiectului depinde in totalitate de aceasta investitie.S-au solicitat informatii suplimentare si datele prezentate pe 
CD contin legaturi catre alte fisiere care nu sunt pe CD, in formatul pe hartie nu sunt completate B6 si B7. EG 2.Proiectul de investitii nu este viabil deoarece utilajul 
"autoutilitara -Ford Ranger xlt 2,2 diesel", conform H.G NR.224/2008 nu face parte din categoria mijloacelor de transport specializate,investitia nu este eligibila iar realizrea 
proiectului depinde in totalitate de aceasta investitie. Punctul 3.3 S-a bifat cu ,,Nu,, deoarece utilajul,,autoutilitara -Ford Ranger xlt 2,2 diesel,,conform H.G NR.224/2008 nu 
face parte din categoria mijloacelor de transport specializate pentru activitatile finantate prin proiect In Memoriu justificativ cap 2.4 “descrierea activitatii propuse prin proiect 
etc” la utilajul propus ca achizitie nu sunt descrise caracteristicile tehnice elocvente, adaptarea caroseriei si la dotarea cu echipamente speciale nu este descris fluxul 
tehnologic al acestora si modul de functionare, respectiv adaptarea tehnica a masinii la echiparea cu aceste echipamente, a caror functionare face practic scopul investitiei. 
Conform H.G NR.224/2008 prin definitia mijloacelor de transport specializate se intelege “autovehiculele adaptate la cerinţele de transport în cont propriu al materiei prime 
şi/sau al producţiei obţinute şi care sunt prevăzute în studiul de fezabilitate sau în memoriul justificativ, anexate cererii de finanţare, vehiculele care îndeplinesc aceleaşi 
cerinţe şi au o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, precum şi mijloacele de transport prevăzute ca eligibile în fişele măsurilor 
din cadrul PNDR”. Categoria de bunuri si servicii nu se regaseste in baza de date de preturi.Pentru bunuri a fost solicitata prin E3.4 a treia oferta, deoarece valoarea 
utilajului depaseste 15.000 euro, iar in proiect au fost prezentate doua oferte. S-a bifat cu ,,Nu,, deoarece utilajul,,autoutilitara -Ford Ranger xlt 2,2 diesel,,conform H.G 
NR.224/2008 nu face parte din categoria mijloacelor de transport specializate pentru activitatile finantate prin proiect In Memoriu justificativ cap 2.4 “descrierea activitatii 
propuse prin proiect etc” la utilajul propus ca achizitie nu sunt descrise caracteristicile tehnice elocvente, adaptarea caroseriei si la dotarea cu echipamente speciale nu este 
descris fluxul tehnologic al acestora si modul de functionare, respectiv adaptarea tehnica a masinii la echiparea cu aceste echipamente, a caror functionare face practic 
scopul investitiei. Conform H.G NR.224/2008 prin definitia mijloacelor de transport specializate se intelege “autovehiculele adaptate la cerinţele de transport în cont propriu 
al materiei prime şi/sau al producţiei obţinute şi care sunt prevăzute în studiul de fezabilitate sau în memoriul justificativ, anexate cererii de finanţare, vehiculele care 
îndeplinesc aceleaşi cerinţe şi au o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei şi/sau echipamente speciale, precum şi mijloacele de transport prevăzute ca eligibile 
în fişele măsurilor din cadrul PNDR”.
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909 312 M 01 12 3 23 00030 2012 9 28
ACHIZITIE DE TRACTOR SI 

UTILAJE PENTRU PRESTARI 
SERVICII

STOIAN 
MARILENA 

RODICA
IALOMITA

Comuna/Oras 
CIULNITA Sat 

IVANESTI
- - - - - - - - - - 142.500 7.000 99.750 0 42.750 137.130.910

PCT 6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?S-a identificat 
acelasi titlu la 2 proiecte pe masura 312 sesiunea 01/12 si anume MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA,S-a identificat acelaşi amplasament la 3 proiecte pe 
masura 312 sesiunea 01/12 si anume MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA, NEDELCU SIMONA ATENA In urma verificarilor s-a constatat ca solicitantele 
MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA, NEDELCU SIMONA ATENA au incheiate precontracte de prestari servicii cu aceeasi societate SC RELAGRIS SRL, 
societate care detine in patrimoniu mijoace fixe pentru a-si efectua lucrarile agricole, respectiv toata gama de utilaje, date preluate din inventarul mijoacelor fixe de la 
31.12.2012, document atasat in raspunsul la informatiile suplimentare solicitate.Deasemenea solicitantele MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA, NEDELCU 
SIMONA ATENA au incheiate contracte de comodat cu Nedelcu Valeriu si Nedelcu Mariana. Asa cum rezulta din contractele de comodat unde sunt prevazute vecinatatile 
primul lot este cel al solicitantei Nedelcu Simona Atena, urmatorul este cel al solicitantei Stoian Marilena Rodica si ultimul cel al Danielei Musat. Loturile nu sunt delimitate 
si nu au acces la drum asa cum se poate vedea si in fotografiile realizate la vizita in teren, fotografii ce au fost anexate fisei E38.La verificarea in ONRC a societatii SC 
RELAGRIS SRL se constata ca asociatul unic este NEDELCU MIHAI IONUŢ, iar administrator este NEDELCU VALERIU cel care a pus la dispozitia solicitantelor terenul 
destinat investitiei. Atat Nedelcu Valeriu cat si Nedelcu Mihai Ionuţ au domiciliul la adresa Municipiul Slobozia, Str. ANA IPĂTESCU, Nr. 10, Judet Ialomiţa conform datelor 
preluate din ONRC.În urma verificării se identifică legaturi care conduc la concluzia ca se fracţioneaza artificial investiţia, iar beneficiarul final al investitiei ar fi de fapt SC 
RELAGRIS SRL.În urma acestei analize se constată că ca se creeaza condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor 
măsurii.Toate cele trei proiecte (ale solicitantelor MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA, NEDELCU SIMONA ATENA) au acelasi numar de telefon trecut la 
numarul de contact . PCT 6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor 
măsurii?S-a identificat acelasi titlu la 2 proiecte pe masura 312 sesiunea 01/12 si anume MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA,S-a identificat acelaşi 
amplasament la 3 proiecte pe masura 312 sesiunea 01/12 si anume MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA, NEDELCU SIMONA ATENA In urma verificarilor s-
a constatat ca solicitantele MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA, NEDELCU SIMONA ATENA au incheiate precontracte de prestari servicii cu aceeasi 
societate SC RELAGRIS SRL, societate care detine in patrimoniu mijoace fixe pentru a-si efectua lucrarile agricole, respectiv toata gama de utilaje, date preluate din 
inventarul mijoacelor fixe de la 31.12.2012, document atasat in raspunsul la informatiile suplimentare solicitate.Deasemenea solicitantele MUSAT DANIELA, STOIAN 
MARILENA RODICA, NEDELCU SIMONA ATENA au incheiate contracte de comodat cu Nedelcu Valeriu si Nedelcu Mariana. Asa cum rezulta din contractele de comodat 
unde sunt prevazute vecinatatile primul lot este cel al solicitantei Nedelcu Simona Atena, urmatorul este cel al solicitantei Stoian Marilena Rodica si ultimul cel al Danielei 
Musat. Loturile nu sunt delimitate si nu au acces la drum asa cum se poate vedea si in fotografiile realizate la vizita in teren, fotografii ce au fost anexate fisei E38.La 
verificarea in ONRC a societatii SC RELAGRIS SRL se constata ca asociatul unic este NEDELCU MIHAI IONUŢ, iar administrator este NEDELCU VALERIU cel care a 
pus la dispozitia solicitantelor terenul destinat investitiei. Atat Nedelcu Valeriu cat si Nedelcu Mihai Ionuţ au domiciliul la adresa Municipiul Slobozia, Str. ANA IPĂTESCU, 
Nr. 10, Judet Ialomiţa conform datelor preluate din ONRC.În urma verificării se identifică legaturi care conduc la concluzia ca se fracţioneaza artificial investiţia, iar 
beneficiarul final al investitiei ar fi de fapt SC RELAGRIS SRL.În urma acestei analize se constată că ca se creeaza condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine 
astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Toate cele trei proiecte (ale solicitantelor MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA, NEDELCU SIMONA 
ATENA) au acelasi numar de telefon trecut la numarul de contact .

910 312 M 01 12 3 23 00029 2012 9 28
ACHIZITIE DE TRACTOR SI 

UTILAJE PENTRU PRESTARI 
SERVICII

MUSAT DANIELA IALOMITA
Comuna/Oras 
CIULNITA Sat 

IVANESTI
- - - - - - - - - - 142.500 7.000 99.750 0 42.750 137.230.660

PCT 6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?S-a identificat 
acelasi titlu la 2 proiecte pe masura 312 sesiunea 01/12 si anume MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA,S-a identificat acelaşi amplasament la 3 proiecte pe 
masura 312 sesiunea 01/12 si anume MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA, NEDELCU SIMONA ATENA In urma verificarilor s-a constatat ca solicitantele 
MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA, NEDELCU SIMONA ATENA au incheiate precontracte de prestari servicii cu aceeasi societate SC RELAGRIS SRL, 
societate care detine in patrimoniu mijoace fixe pentru a-si efectua lucrarile agricole, respectiv toata gama de utilaje, date preluate din inventarul mijoacelor fixe de la 
31.12.2012, document atasat in raspunsul la informatiile suplimentare solicitate.Deasemenea solicitantele MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA, NEDELCU 
SIMONA ATENA au incheiate contracte de comodat cu Nedelcu Valeriu si Nedelcu Mariana. Asa cum rezulta din contractele de comodat unde sunt prevazute vecinatatile 
primul lot este cel al solicitantei Nedelcu Simona Atena, urmatorul este cel al solicitantei Stoian Marilena Rodica si ultimul cel al Danielei Musat. Loturile nu sunt delimitate 
si nu au acces la drum asa cum se poate vedea si in fotografiile realizate la vizita in teren, fotografii ce au fost anexate fisei E38.La verificarea in ONRC a societatii SC 
RELAGRIS SRL se constata ca asociatul unic este NEDELCU MIHAI IONUŢ, iar administrator este NEDELCU VALERIU cel care a pus la dispozitia solicitantelor terenul 
destinat investitiei. Atat Nedelcu Valeriu cat si Nedelcu Mihai Ionuţ au domiciliul la adresa Municipiul Slobozia, Str. ANA IPĂTESCU, Nr. 10, Judet Ialomiţa conform datelor 
preluate din ONRC.În urma verificării se identifică legaturi care conduc la concluzia ca se fracţioneaza artificial investiţia, iar beneficiarul final al investitiei ar fi de fapt SC 
RELAGRIS SRL.În urma acestei analize se constată că ca se creeaza condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor 
măsurii.Toate cele trei proiecte (ale solicitantelor MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA, NEDELCU SIMONA ATENA) au acelasi numar de telefon trecut la 
nunarul de contact . PCT 6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor 
măsurii?S-a identificat acelasi titlu la 2 proiecte pe masura 312 sesiunea 01/12 si anume MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA,S-a identificat acelaşi 
amplasament la 3 proiecte pe masura 312 sesiunea 01/12 si anume MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA, NEDELCU SIMONA ATENA In urma verificarilor s-
a constatat ca solicitantele MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA, NEDELCU SIMONA ATENA au incheiate precontracte de prestari servicii cu aceeasi 
societate SC RELAGRIS SRL, societate care detine in patrimoniu mijoace fixe pentru a-si efectua lucrarile agricole, respectiv toata gama de utilaje, date preluate din 
inventarul mijoacelor fixe de la 31.12.2012, document atasat in raspunsul la informatiile suplimentare solicitate.Deasemenea solicitantele MUSAT DANIELA, STOIAN 
MARILENA RODICA, NEDELCU SIMONA ATENA au incheiate contracte de comodat cu Nedelcu Valeriu si Nedelcu Mariana. Asa cum rezulta din contractele de comodat 
unde sunt prevazute vecinatatile primul lot este cel al solicitantei Nedelcu Simona Atena, urmatorul este cel al solicitantei Stoian Marilena Rodica si ultimul cel al Danielei 
Musat. Loturile nu sunt delimitate si nu au acces la drum asa cum se poate vedea si in fotografiile realizate la vizita in teren, fotografii ce au fost anexate fisei E38.La 
verificarea in ONRC a societatii SC RELAGRIS SRL se constata ca asociatul unic este NEDELCU MIHAI IONUŢ, iar administrator este NEDELCU VALERIU cel care a 
pus la dispozitia solicitantelor terenul destinat investitiei. Atat Nedelcu Valeriu cat si Nedelcu Mihai Ionuţ au domiciliul la adresa Municipiul Slobozia, Str. ANA IPĂTESCU, 
Nr. 10, Judet Ialomiţa conform datelor preluate din ONRC.În urma verificării se identifică legaturi care conduc la concluzia ca se fracţioneaza artificial investiţia, iar 
beneficiarul final al investitiei ar fi de fapt SC RELAGRIS SRL.În urma acestei analize se constată că ca se creeaza condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine 
astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Toate cele trei proiecte (ale solicitantelor MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA, NEDELCU SIMONA 
ATENA) au acelasi numar de telefon trecut la nunarul de contact .

911 312 M 01 12 3 23 00031 2012 9 28
ACHIZITIA DE UTILAJE 
PENTRU SERVICII DE 

IERBICIDAT

NEDELCU 
SIMONA ATENA IALOMITA

Comuna/Oras 
CIULNITA Sat 

IVANESTI
- - - - - - - - - - 142.500 7.000 99.750 0 42.750 137.330.410

EG 2 Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitieiConform procedurii de evaluare pentru proiecte vizand activitati desfasurate sub codurile CAEN 0161 si 7731 se 
verifica daca informatiile cuprinse in precontracte - doc.18 concorda cu previziunile economice.La verificarea precontractului s-a constatat ca acesta este incheiat pe o 
perioada de 2 ani, iar previziunile economice sunt pe 5 ani, astfel solicitantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari. EG 2 Beneficiarul nu 
demonstreaza viabilitatea investitieiConform procedurii de evaluare pentru proiecte vizand activitati desfasurate sub codurile CAEN 0161 si 7731 se verifica daca informatiile 
cuprinse in precontracte - doc.18 concorda cu previziunile economice.La verificarea precontractului s-a constatat ca acesta este incheiat pe o perioada de 2 ani, iar 
previziunile economice sunt pe 5 ani, astfel solicitantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari. In urma raspunsului la informatii 
suplimentare din data de 13.05.2013, Bugetul Indicativ nu a fost completat corespunzator-suma de 7.000 euro reprezentand c/v ,,sistemului de producere a energiei din 
surse regenerabile nu este cheltuiala eligibila si a fost incadrata corespunzator pe coloana de cheltuieli neeligibile.Nu a fost atasat un deviz pe obiect pentru ,,sistemul de 
producere a energiei din surse regenerabile. Categoria de bunuri se regaseste in baza de date de preturi.Sunt atasate extrasele tiparite pentru bunuri din baza de date de 
preturi.Au fost atasate 3 oferte de la furnizori pentru bunurile a caror valoare depaseste 15.000 euro. Punctele: 5.1;5.2 si 5.3 S-a bifat cu ,,Nu,,deoarece proiectul de inves
este neeligibil. PCT 6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii?S-a 
identificat acelasi titlu la 2 proiecte pe masura 312 sesiunea 01/12 si anume MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA,S-a identificat acelaşi amplasament la 3 
proiecte pe masura 312 sesiunea 01/12 si anume MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA, NEDELCU SIMONA ATENA In urma verificarilor s-a constatat ca 
solicitantele NEDELCU SIMONA ATENA , MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA, au incheiate precontracte de prestari servicii cu acelasi societate SC 
REALGRIS SRL, societate care detine in patrimoniu mijloace fixe pentru a-si efectua lucrarile agricole, respectiv toata gama de utilaje, date preluate din inventarul 
mijoacelor fixe de la 31.12.2012, document atasat in raspunsul la informatiile suplimentare solicitate.Deasemenea solicitantele NEDELCU SIMONA ATENA, MUSAT 
DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA, au incheiate contracte de comodat cu Nedelcu Valeriu si Nedelcu Mariana. Asa cum rezulta din contractele de comodat unde 
sunt prevazute vecinatatile primul lot este cel al solicitantei Nedelcu Simona Atena, urmatorul este cel al solicitantei Stoian Marilena Rodica si ultimul cel al Danielei Musat. 
Loturile nu sunt delimitate si nu au acces la drum asa cum se poate vedea si in fotografiile realizate la vizita in teren, fotografii ce au fost anexate fisei E3.8.La verificarea in 
ONRC a societatii SC REALGRIS SRL se constata ca asociatul unic este NEDELCU MIHAI IONUŢ, iar administrator este NEDELCU VALERIU cel care a pus la dispozitia 
solicitantelor terenul destinat investitiei. Atat Nedelcu Valeriu cat si Nedelcu Mihai Ionuţ au domiciliul la adresa Municipiul Slobozia, Str. ANA IPĂTESCU, Nr. 10, Judet 
Ialomiţa conform datelor preluate din ONRC.În urma verificării se identifică legaturi care conduc la concluzia ca se fracţioneaza artificial investiţia, iar beneficiarul final al 
investitiei ar fi de fapt SC REALGRIS SRL.În urma acestei analize se constată că ca se creeaza condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj 
care contravine obiectivelor măsurii.E3.8Amplasamentul nu este delimitat si nu are acces la drum asa cum se poate vedea si in fotografiile realizate la vizita in teren, 
fotografii ce au fost anexate fisei E3.8. Accesul la teren s-a facut pe jos pe o alee delimitata pe partea de nord de solarii, apoi de terenul cultivat cu legume si la sud de o 
suprafata de teren cultivata cu vita de vie. Pe amplasamentul destinat investitiei era cultivata ceapa. Primul lot cel destinat investitiei realizate de Nedelcu Simona Atena se 
invecineaza cu drumul judetean, dar nu exista acces direct catre el, lotul fiind marginit de gardul care delimiteaza proprietatea detinuta de Nedelcu Valeriu si Nedelcu 
Mariana, neexistand o poarta de acces, respectiv un drum de acces catre aceste loturi.Amplasamentul investitiei este alaturat societatii cu care are incheiat Precontract de 
prestari servicii , SC RELAGRIS SRL , com . Ciulnita, sat Ivanesti , str.Mihai Eminescu ,Nr.1, societate care avut proiect pe masura 121, achizitie de utilaje agricole. 
E3.1Proiectul a fost declarat neeligibil din urmatoarele motive:EG 2 Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitieiConform procedurii de evaluare pentru proiecte 
vizand activitati desfasurate sub codurile CAEN 0161 si 7731 se verifica daca informatiile cuprinse in precontracte - doc.18 concorda cu previziunile economice.La 
verificarea precontractului s-a constatat ca acesta este incheiat pe o perioada de 2 ani, iar previziunile economice sunt pe 5 ani, astfel solicitantul a utilizat date 
nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari. PCT 6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un 
avantaj care contravine obiectivelor măsurii?S-a identificat acelasi titlu la 2 proiecte pe masura 312 sesiunea 01/12 si anume MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA 
RODICA,S-a identificat acelaşi amplasament la 3 proiecte pe masura 312 sesiunea 01/12 si anume MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA, NEDELCU 
SIMONA ATENA In urma verificarilor s-a constatat ca solicitantele NEDELCU SIMONA ATENA , MUSAT DANIELA, STOIAN MARILENA RODICA, au incheiate 
precontracte de prestari servicii cu acelasi societate SC REALGRIS SRL, societate care detine in patrimoniu mijloace fixe pentru a-si efectua lucrarile agricole, respectiv 
toata gama de utilaje, date preluate din inventarul mijoacelor fixe de la 31.12.2012, document atasat in raspunsul la informatiile suplimentare solicitate.Deasemenea 
solicitantele NEDELCU SIMONA ATENA MUSAT DANIELA STOIAN MARILENA RODICA au incheiate contracte de comodat cu Nedelcu Valeriu si Nedelcu Mariana
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912 312 M 01 12 3 23 00026 2012 9 28

ACHIZITIA DE ATELIERE 
MOBILE DE MECANICA 

GENERALA SI DE 
ECHIPAMENTE DESTINATE 

ACTIVITATILOR DE 
INTRETINERE PEISAGISTICA 

IN COMUNA BORDUSANI, 
JUDETUL IALOMITA 

POPESCU 
CATALINA-
ANDREEA

IALOMITA
Comuna/Oras 

BORDUSANI Sat 
BORDUSANI

- - - - - - - - - - 187.219 0 149.850 0 37.369 137.480.260

Punctul 1.2 – Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F? (vezi partea specifica F din CF)-Conform punctului 2 din 
declaratia F solicitantul nu indeplineste unul din criteriile generale de eligibilitate EG7- Beneficiarul sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului.-
Conform punctului 3 din declaratia F informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate(document 6.1)nu sunt corecte. EG2.Proiectul de investitii nu 
este viabil din punct de vedere economic.Nu s-a indeplinit EG2-solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei(nu sunt indeplinite prevederile din Fisa masurii M 
312,coroborate cu prevederile din H.G. 224/2008.EG7Documentul 6.1 prezentat in Cererea de finantare,nu dovedeste capacitatea si sursele de cofinantare ale 
proiectului,situatie in care proiectul de investitii a fost declarat neeligibil la Criteriul EG7-Beneficiarul sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului. 
EG2.Proiectul de investitii nu este viabil din punct de vedere economic.Nu s-a indeplinit EG2-solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei(nu sunt indeplinite 
prevederile din Fisa masurii M 312,coroborate cu prevederile din H.G. 224/2008. Punctul 3.3-Sunt investiţiile eligibile în conformitate cu cele specificate în 
măsură?Investitiile cu :-achizitia a 2 ateliere mobile de mecanica generala ;-achizitia autovehicul utilitar cu bena ,prevazut cu lama de nivelare si grebla si imprastietor de 
seminte;-achizitia autovehicol utilitar cu bena prevazut cu lama de nivelare si masina de taiat iarba;-kit fotovoltaic auto(2 buc, cate unul pentru fiecare atelier mobil).nu sunt 
cheltuieli eligibile. -Categoria de bunuri nu se regaseste in baza de date;-Nu sunt atasate extrase din baza de date pentru bunuri si servicii;-Preturile utilizate pentru 
bunuri,nu au putut fi verificate ,deoarece categoria de bunuri nu se regaseste in baza de date;-Solicitantul a prezentat 3 oferte -pentru bunurile a caror valoare este mai mare 
de 15.000 euro. Punctul 1.2 – Solicitantul şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F? (vezi partea specifica F din CF)-Conform 
punctului 2 din declaratia F solicitantul nu indeplineste unul din criteriile generale de eligibilitate EG7- Beneficiarul sa declare pe propria raspundere ca va asigura 
cofinantarea proiectului.-Conform punctului 3 din declaratia F informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate(document 6.1)nu sunt 
corecte.EG2.Proiectul de investitii nu este viabil din punct de vedere economic.Nu s-a indeplinit EG2-solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei(nu sunt 
indeplinite prevederile din Fisa masurii M 312,coroborate cu prevederile din H.G. 224/2008.EG7Documentul 6.1 prezentat in Cererea de finantare,nu dovedeste capacitatea 
si sursele de cofinantare ale proiectului,situatie in care proiectul de investitii a fost declarat neeligibil la Criteriul EG7-Beneficiarul sa declare pe propria raspundere ca va 
asigura cofinantarea proiectului.

913 312 M 01 12 3 23 00028 2012 9 28

INFIINTARE UNITATE 
COLECTARE SI SORTARE 

ANVELOPE, COMUNA 
REVIGA, JUDETUL IALOMITA

SC GREEN 
OPPORTUNITIES 

SRL
IALOMITA

Comuna/Oras 
REVIGA Sat 

REVIGA
- - - - - - - - - - 270.790 0 189.553 0 81.237 137.669.813

PUNCTUL 1.5 : S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor 
de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această 
măsură. Se ataseaza extras din documentul 16 si din baza de date RECOM. PUNCTUL 1.5 : S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP 
înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea
condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. Se ataseaza extras din documentul 16 si din baza de date RECOM. EG 1- NU. a. 
Solicitantul doreste sa realizeze achizitii utilaje si constructie platform betonata 3600mp, bazin vidanjabil cu capacitatea de 100mc pentru INFIINTARE UNITATE 
COLECTARE SI SORTARE ANVELOPE, COMUNA REVIGA, JUDETUL IALOMITA cod CAEN 3812 - COLECTAREA DESEURILOR PERICULOASE In cadrul cererii 
de finantare solicitantul prezinta Contract de comodat nr.1446/27.09.2012 INCHEIAT CU SC SAINT JUDE RECYCLING SRL pentru suprafata de 18480mp si cladirile C5 
cu suprafata de 213mp, C19 cu suprafata de 25mp. Certificatul de urbanism, documentele de la mediu si sanatate publica sunt eliberate anterior datei de obtinere a 
dreptului de folosinta a suprafetei juridice ce face obiectul proiectului.Responsabilul legal inscris in Cererea de finantare este HABKOUK BANY, asociat unic si administrator 
al societatii SC GREEN OPORTUNITIES SRL. La vizita in teren s-a prezentat si domnul GEBRAEL GILBERT conform unei procuri autentificata la notariat atasata la 
Cererea de finantare. Reprezentantul legal care este si asociat unic al solicitantului HABKOUK BANY a imputernicit prin Procura pe GEBRAEL GILBERT care ,, in relatia 
cu APDRP va semna in numele meu si pentru mine cererea de finantare si orice alt act in legatura cu aceasta, semnatura sa fiindu-mi pe deplin opozabila.. In acest scop, 
mandatarul meu ma va reprezenta, cu depline puteri de decizie, la intocmirea, depunerea si semnarea cererii de finantare, va negocia clauzele contractuale si conditiile cele 
mai avantajoase pentru societate, va urmari executarea tuturor contractelor incheiate de societate, indeplinind toate formalitatile necesare pentru obtinerea de finantare 
nerambursabila prin Programul FEADR, Masura 312 si , in general ma va reprezenta legal in toate circumstantele legate de calitatea mea de asociat al societatii si de 
administrator al acesteia, precum si de responsabil legal...”- Conform Ghidul solicitantului, Reprezentantul legal al proiectelor depuse in vederea finantarii este ,,Persoana 
desemnata sa reprezinte solicitantul in relatia contractuala cu APDRP conform legislatiei in vigoare. Depunerea cererii de finantare se poate face de orice alta persoana cu 
procura notariala de la persoana desemnata sa reprezinte solicitantul conform legislatiei in vigoare’’ Conform precizarilor de mai sus, reiese ca singura etapa de reprezentare 
a reprezentantului legal, in calitate de solicitant, acceptata de APDRP, este aceea a depunerii proiectului. In acest caz cererea de finantare este considerata neeligibila 
nefiind indeplinite conditiile de eligibilitate a solicitantului.EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei;Solicitantul nu a completat sectiunea economica 
asa cum se precizeaza in continutul cadru al studiului de fezabilitate si anume la evaluarea acestui punct nu poate fi verificată sustenabilitatea datelor utilizate în calculul 
indicatorilor economico-financiari. Veniturile si cheltuielile nu sunt fundamentate, nu sunt detaliate in functie de productia obtinuta de forta de munca necesara, etcEG6 – 
Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani Daca proiectul prevede realizarea uneiconstructii 
definitive, expertul verifica daca solicitantul a prezentat documente care sa certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute (dobandit 
prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire,hotarare judecatoreasca)/ contract de concesiune pentru 
terenul pe care se va realiza investitia, In cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita,exista doua posibilitati:- cheltuiala cu constructia respectiva devine neeligibila, 
daca restul investitiei nu depinde de realizarea acesteia;- proiectul devine neeligibil daca intreaga investitie depinde de constructia propusa.Solicitantii trebuie sa prezinte ca 
si document justificativ pentru a face dovada detinerii unuia din drepturile reale mentionate mai sussi extrasul de carte funciara valabil.In cazul in care solicitantul nu a 
prezentat extrasul de carte funciara, expertul verifica documentul care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru.Expertul va verifica documentul eliberat de 
unitatea administrativ teritoriala care dovedeste ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru, caz in care se vor verifica documentele prezentate care certifica constituirea s
transmiterea dreptului respectiv in forma autentica notariala. In cadrul cererii de finantare solicitantul a prezentat Contract de comodat nr.1446/27.09.2012 INCHEIAT CU 
SC SAINT JUDE RECYCLING SRL pentru suprafata de 18480mp si cladirile C5 cu suprafata de 213mp, C19 cu suprafata de 25mp, care transmite un drept de folosinta 
asupra suprafetei juridice ce face obiectul proiectului. Solicitantul nu a prezentat documente care sa certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, 
superficie, servitute (dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire,hotarare judecatoreasca)/ 
contract de concesiune pentru terenul pe care se va realiza investitia si deci nu indeplineste acest criteriu de eligibilitate. Criterii de eligibilitate neindeplinite:EG 1 a. 
Solicitantul doreste sa realizeze achizitii utilaje si constructie platform betonata 3600mp, bazin vidanjabil cu capacitatea de 100mc pentru INFIINTARE UNITATE 
COLECTARE SI SORTARE ANVELOPE, COMUNA REVIGA, JUDETUL IALOMITA cod CAEN 3812 - COLECTAREA DESEURILOR PERICULOASE In cadrul cererii 
de finantare solicitantul prezinta Contract de comodat nr 1446/27 09 2012 INCHEIAT CU SC SAINT JUDE RECYCLING SRL pentru suprafata de 18480mp si cladirile C5
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        ACHIZITIE DE UTILAJE 
NECESARE FABRICARII 

ELEMENTELOR DECORATIVE 
PENTRU CONSTRUCTIILE DIN 

LEMN

POPA CORINA-
GABRIELA IALOMITA

Comuna/Oras 
MOLDOVENI Sat 

MOLDOVENI
- - - - - - - - - - 196.255 0 166.816 0 29.439 137.836.629

Proiectul a fost declarat neeligibil din urmatoarele motive:EG 1 Microintreprinderile, atat cele existente cat si cele nou-infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare 
activitatea propusa prin proiect in spatiu rural.Conform procedurii de evaluare daca solicitantul prezinta pentru terenul pe care doreste sa realizeze investitia un contract de 
comodat el poate realiza numai constructii provizorii(definite conform legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare), pentru care este necesar si acordul expres al 
proprietarului de drept.In cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita,exista doua posibilitati:- Cheltuiala cu constructia respectiva devina neeligibila,daca restul 
investitiei nu depinde de realizarea acesteia;- Proiectul devine neeligibil daca intreaga investitie depinde de constructia propusa.De asemenea, conform Ghidului 
Solicitantului,pct. 4.1.- Documente necesare intocmirii Cererii de Finantare,pentru achizitionarea de utilaje necesare fabricarii elementelor decorative pentru constructiile din 
lemn,beneficiarul trebuie sa intocmeasca Studiu de Fezabilitate,avand nevoie de spatiu pentru instalarea acestora.In cazul in care solicitantul realizeaza in regie proprie 
constructiile in care se vor amplasa utilajele achizitionate,cheltuielile cu realizarea constructiei vor fi trecute in coloana ‚,neelegibile’’, acesta prezentand Certificat de 
Urbanism si va intocmi Studiu de Fezabilitate.La momentul vizitei in teren nu exista constructia pentru care si-a propus sa realizeze investitia.
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CONSTRUCTIE HALA 
PRODUCTIE IN COMUNA 
DRAGOESTI, JUDETUL 

IALOMITA

S.C. GRUPUL DE 
INVESTITII 

NICOLESCU 
S.R.L.

IALOMITA
Comuna/Oras 

DRAGOESTI Sat 
DRAGOESTI

- - - - - - - - - - 197.621 0 762.133 0 134.493 138.598.762

La pct.1.1 s-a bifat NU deoarece reprezentatul legal nu a semnat si nu a completat(cap.III) Doc.11.3, nu a semnat doc.11.2 si 15.2,acestea fiind semnate de imputernuicitul 
reprezentantului legal in baza procurii nr.1361/26.09.2012 si care conform procedurii de verificare trebuiau semnate de reprezentantul legal.Aceasta atrage dupa sine 
neeligibilitatea proiectului.La pct.1.2 s-a bifat NU deoarece in urma verificarii documentatiei s-a constatat ca nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2,ceea ce contravi
celor declarate la pct.2 din declaratia F.Pe parcursul verificarii s-a constatat prezenta si a unor informatii incorecte,ceea ce contravine celor declarate la pct.3 din declaratia 
F. La pct.1.1 s-a bifat NU deoarece reprezentatul legal nu a semnat si nu a completat(cap.III) Doc.11.3, nu a semnat doc.11.2 si 15.2,acestea fiind semnate de 
imputernuicitul reprezentantului legal in baza procurii nr.1361/26.09.2012 si care conform procedurii de verificare trebuiau semnate de reprezentantul legal.Aceasta atrage 
dupa sine neeligibilitatea proiectului.La pct.1.2 s-a bifat NU deoarece in urma verificarii documentatiei s-a constatat ca nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2,ceea ce 
contravine celor declarate la pct.2 din declaratia F.Pe parcursul verificarii s-a constatat prezenta si a unor informatii incorecte,ceea ce contravine celor declarate la pct.3 din 
declaratia F. La criteriul de eligibilitate EG2:s-a bifat NU deoarece datele prezentate in cererea de finantare, studiul de fezabilitate si documentele anexate nu contin date 
sustenabile care sa demonstreze viabilitatea economica a acestei investitii, astfel:-in cap.3.8 sunt cuprinse cheltuieli pentru achizitionarea unui soft de tiparire,a unui 
calculator si a unei ghilotine cu descrierea caracteristicilor tehnice,corespunzatoare. Aceste dotari nu pot asigura un flux tehnologic de tiparire(lipseste utilajul de 
tiparire,ploter sau imprimanta).-In tabelul furnizorilor de materii primne sunt trecuti alti furnizori (de utilaje,de cosultanta de lucrari pentru constructii), iar ca beneficiari de 
produse sunt insirate lanturi de magazine en gros. -In SF lipseste descrierea fluxului tehnologic.-Nu sunt corelari intre Bugetul indicativ si Devizul general al Investitiei.Nu 
sunt corelari intre cap.3.8 si cap.5.Nu s-a depus Devizul financiar privind Consultanta si proiectarea.Nu s-a depus declaratia proiectantul privind preturile utilizate la 
intocmirea evaluarii lucrarilor de constructii. -Cursul euro utilizat la intocmirea Bugetului Indicativ nu este cel corespunzator datei de 19.09.2012 publicat pe site-ul Bancii 
Central Europene.-Cap.4 Durata de realizare a investitiei nu parcurge etapele de implementare a proiectului si nu sunt exprimari valorice ale etapelor.- cap.6 Finantarea 
investitiei nu este corect intocmita.- locurile de munca nou create nu respecta realitatea investitionala.- Partea desenata nu respecta coditiile impuse de STAS privind 
intocmirea si cotarea in desenul tehnic si legea Nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea lucrarilor de constructii.Iar planse desenate nu 
respecta continutul cadru al studiului de fezabilitate si nu evidentiaza ceea ce este necesar pentru proiect cum ar fi:Plan de amplasare in zona,Plan General,Plan de situatie 
cu amplasarea retelelor de utilitati,Planuri de arhitectura(niveluri,fatade, sectiuni),Plan de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic.-Prognozele nu corespund solicitarilor 
proiect,La intocmirea acestora s-au folosit date nesustenabile de catre solicitant.Aceaste observatii din catrul criteriului de eligibilitate EG2, determina neeligibilitatea 
proiectului.-La criteriile de eligibilitate EG3,s-a bifat cu NU este cazul deoarece proiectul este neeligibil si nu mai este nevoie de aceasta declaratie.-EG4,s-a bifat cu NU 
deoarece Doc.15.2 nu este completata cu explicatia ca "solicitantul va absolvi un curs de calificare necesar desfasurarii activitatii din proiect, pana la ultima cerere de 
plata"si nu este semnata de solicitant ci de imputernicit.EG8 s-a bifat cu NU deoarece proiectul este neeligibil si NU s-au mai cerut informatii suplimenatre. La criteriul de 
eligibilitate EG2:s-a bifat NU deoarece datele prezentate in cererea de finantare, studiul de fezabilitate si documentele anexate nu contin date sustenabile care sa 
demonstreze viabilitatea economica a acestei investitii, astfel:-in cap.3.8 sunt cuprinse cheltuieli pentru achizitionarea unui soft de tiparire,a unui calculator si a unei ghiloti
cu descrierea caracteristicilor tehnice,corespunzatoare. Aceste dotari nu pot asigura un flux tehnologic de tiparire(lipseste utilajul de tiparire,ploter sau imprimanta).-In 
tabelul furnizorilor de materii primne sunt trecuti alti furnizori (de utilaje,de cosultanta de lucrari pentru constructii), iar ca beneficiari de produse sunt insirate lanturi de 
magazine en gros. -In SF lipseste descrierea fluxului tehnologic.-Nu sunt corelari intre Bugetul indicativ si Devizul general al Investitiei.Nu sunt corelari intre cap.3.8 si 
cap.5.Nu s-a depus Devizul financiar privind Consultanta si proiectarea.Nu s-a depus declaratia proiectantul privind preturile utilizate la intocmirea evaluarii lucrarilor de 
constructii. -Cursul euro utilizat la intocmirea Bugetului Indicativ nu este cel corespunzator datei de 19.09.2012 publicat pe site-ul Bancii Central Europene.-Cap.4 Durata d
realizare a investitiei nu parcurge etapele de implementare a proiectului si nu sunt exprimari valorice ale etapelor.- cap.6 Finantarea investitiei nu este corect intocmita.- 
locurile de munca nou create nu respecta realitatea investitionala.- Partea desenata nu respecta coditiile impuse de STAS privind intocmirea si cotarea in desenul tehnic si 
legea Nr.50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare privind autorizarea lucrarilor de constructii.Iar planse desenate nu respecta continutul cadru al studiului de 
fezabilitate si nu evidentiaza ceea ce este necesar pentru proiect cum ar fi:Plan de amplasare in zona,Plan General,Plan de situatie cu amplasarea retelelor de 
utilitati,Planuri de arhitectura(niveluri,fatade, sectiuni),Plan de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic.-Prognozele nu corespund solicitarilor din proiect,La intocmirea 
acestora s-au folosit date nesustenabile de catre solicitant.Aceaste observatii din catrul criteriului de eligibilitate EG2, determina neeligibilitatea proiectului.-La criteriile de 
eligibilitate EG3,s-a bifat cu NU este cazul deoarece proiectul este neeligibil si nu mai este nevoie de aceasta declaratie.-EG4,s-a bifat cu NU deoarece Doc.15.2 nu este 
completata cu explicatia ca "solicitantul va absolvi un curs de calificare necesar desfasurarii activitatii din proiect pana la ultima cerere de plata"si nu este semnata
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“INFIINTARE STATIE DE 

PRODUCERE TAMPLARIE 
PVC, ALUMINIU”  

SC VOX AQUA 
SRL IALOMITA

Comuna/Oras 
MANASIA Sat 

MANASIA
- - - - - - - - - - 235.000 30.000 199.750 0 35.250 138.798.512

PUNCTUL 1.5 : S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor 
de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această 
măsură. 1.6. Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect? (vezi CF, doc. 11.1,12.2,15) - In cadrul Cererii de finantare solicitantul 
descrie tehnologia si cumpara utilaje pentru confectionare tamplarie PVC. Codul CAEN pentru care se solicita cofinantarea conform punctului B1.1 este 2512-Fabricarea de 
usi si ferestre din metal. In conformutate cu utilajele ce se vor achizitiona si tehnologia descrisa activitatea propusa prin proiect ,,infiintare statie de producere tamplarie PVC 
, este caracteristica codului CAEN 2223-Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii. In cadrul Certificatului constatator prezentat solicitantul nu detine codul 
CAEN 2223 care este in concordanta cu activitatea desfasurata prin proiect si cu bunurile achizitionate si deci putem considera ca Solicitantul nu este inregistrat cu codul 
CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect PUNCTUL 1.5 : S-au completat verificările de la acest punct cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 
2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul 
beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. 1.6. Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect? (vezi CF, doc. 
11.1,12.2,15) - In cadrul Cererii de finantare solicitantul descrie tehnologia si cumpara utilaje pentru confectionare tamplarie PVC. Codul CAEN pentru care se solicita 
cofinantarea conform punctului B1.1 este 2512-Fabricarea de usi si ferestre din metal. In conformutate cu utilajele ce se vor achizitiona si tehnologia descrisa activitatea 
propusa prin proiect ,,infiintare statie de producere tamplarie PVC , este caracteristica codului CAEN 2223-Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii. In 
cadrul Certificatului constatator prezentat solicitantul nu detine codul CAEN 2223 care este in concordanta cu activitatea desfasurata prin proiect si cu bunurile achizitionate 
si deci putem considera ca Solicitantul nu este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect EG 1- NU. - Studiul de fezabilitate prezentat in cadrul 
proiectului nu cuprinde informatii concludente pentru activitatile ce se vor realiza prin implementarea proiectului .- In cadrul punctului 1.4 se face referire la o alta suprafata 
de teren cu un alt tip de contract de folosinta.- In cadrul punctului 2.3 nu este fundamentata necesitatea investitiei in energie regenerabila. Nu este precizata cantitatea de 
energie electrica necesara pentru asigurarea independentei energetice a firmei (conform precizarilor din studiul de fezabilitate in cadrul acestui punct). Nu se precizeaza c
energie electrica este necesara pe fluxul de fabricatie si cata energie electrica este necesara pentru centrala termica. Nu este prezentata schema de functionare a investitiei 
in energiei regenerabila, nu sunt prezentate planse pentru amplasarea panourilor solare.- In cadrul punctului 3.1 se face referire la o alta suprafata de teren cu un alt tip de 
contract de folosinta.- In cadrul punctului 3.2 nu a fost prezentat studiul geotehnic in concordanta cu precizarile din Certificatul de urbanism nr. 48/27.09.2012. (Conform 
precizarilor din ,,Continutul cadru al studiului de fezabilitate pentru beneficiari privati’’ anexa la Ghidul solicitantului punctul 3.2 solcitantul va prezenta studiu geotehnic daca 
investitia o impune. Conform precizarilor din Certificatul de urbanism 48/27.09.2012,investitia impune realizarea studiului geotehnic ca urmare studiu geotehnic trebuia 
prezentat).- In cadrul punctului 3.4 se precizeaza ca instalatia ce se va achizitiona este: instalatie monobloc producere tamplarie PVC.(ceea ce contrazice titlul proiectului si 
codul CAEN pentru care se solicita cofinantarea si care se refera si la tamplarie metalica).- In cadrul punctului 3.6, nu sunt descrise clar modul de asigurare a utilitatilor, nu 
sunt prevazuti bani in cadrul capitolului 2-chetuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, nu este descrisa lungimea retelelor si materialele ce se vor folosi.- In 
cadrul punctului 3.8 este prezentat fluxul tehnologic confectionarea tamplariei din PVC .(ceea ce contrazice titlul proiectului si codul CAEN pentru care se solicita 
cofinantarea), dar nu are o descriere completa in functie de numarul de ferestre ce se va realiza pe schimb si cum actioneaza muncitorii in cadrul acestui flux in functie de 
timpul alocat pentru fiecare operatie.- Nu sunt prezentate partile desenate in concordanta cu precizarile din Continutul cadru al studiului de fezabilitate pentru beneficiarii 
privati . Nu este prezentat plan de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati .Nu se pot identifica retelele care se executa pe suprafata juridica ce face obiectul investitiei si 
cele care sunt in afara suprafetei juridice, care este solutia adoptata. In cadrul plansei cu fluxul tehnologic utilajele pozitionate nu au trecute cotele de gabarit si cotele de 
pozitionare in raport cu peretii cladirii si nu este delimitate o alee de circulatie. Conform plansei prezentate incarcatorul nu are acces in interiorul cladirii, probabil aceasta se 
va construi in jurul incarcatorului frontal.- Solicitantul nu a completat sectiunea economica asa cum se precizeaza in continutul cadru al studiului de fezabilitate si anume la 
evaluarea acestui punct nu poate fi verificată sustenabilitatea datelor utilizate în calculul indicatorilor economico-financiari. Veniturile si cheltuielile nu sunt fundamentate, nu 
sunt detaliate in functie de productia obtinuta de forta de munca necesara, etc- Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor nu este 
completata in concordanta cu precizarile din subsolul paginii din modelul de declaratie. Conform datelor prezentate solicitantul nu se incadreaza in categoria 
microintreprinderilor.- In cadrul Notificarii DSP prezentate apare alt administrator al solicitantului si care nu se regaseste in cadrul Certificatului constatator prezentat.EG2– 
Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei;Solicitantul nu a completat sectiunea economica asa cum se precizeaza in continutul cadru al studiului de 
fezabilitate si anume la evaluarea acestui punct nu poate fi verificată sustenabilitatea datelor utilizate în calculul indicatorilor economico-financiari Veniturile si cheltuielile
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ACHIZITIE ECHIPAMENTE SI 
UTILAJE PENTRU 

PRODUCTIA DE PELETI 
MAX500KG/H

SC L&D 
PRODUCTION 

SRL
IALOMITA

Comuna/Oras 
COLELIA Sat 

COLELIA
- - - - - - - - - - 206.613 54.736 175.621 0 30.992 138.974.133

Observaţiile APDRP- DSC-SES:Nu sunt îndeplinite următoarele criterii de eligibilitate:I. EG1 – Microîntreprinderile, atât cele existente cât și cele nou înființate trebuie să fie 
înregistrate și să-și desfășoare activitatea propusă prin proiect, în spațiul rural și EG 2 - Beneficiarul trebuie să dovedească viabilitatea investiției1. Activitatea propusă de 
S.C. L&amp;D PRODUCTION S.R.L. constă în producția de peleți din restri vegetale (Cod CAEN 1629). Pentru desfășurarea acestei activități, se propune achiziționarea 
următoarelor echipamente: -Linie producție peleți-Tractor 50 CP (4 buc.)-Remorcă 5 t (3 buc.)-Tocătoar furaj-Generator electric-Autoutilitară 3,5 t-Generator aer cald pentru 
uscare materie primăConform Contractului de Comodat nr. 824/29.08.2012, spațiul care face obiectul investiției este reprezentat anexa gospodărească situată pe terenul de 
620 mp, din Satul Colelia, Comuna Cocora, Județul Ialomița.În ceea ce privește suprafața anexei mai sus menționate, precizăm următoarele:-În cadrul contractului de 
comodat nu se aduc detalii referitoare la suprafața anexei cu destinația spațiu de producție peleți,-Conform Memoriului Justificativ, suprafața anexei este de 92 mp,-Conform 
Raportului de Expertiză Tehniză, suprafața construită a anexei este de 51 mp, iar suprafața utilă 46 mp,-Conform Raportului asupra vizitei pe teren, în urma măsurătorilor, 
au rezultat următoarele dimensiuni: L – 7,4m, l – 5,4 m, h – 2,5 m.Conform Ofertei HaBa Hallenbausatz, atașată Dosarului Cererii de Finanțare, dimensiunile liniei de 
peletizare sunt: 25m x 4m x 5m.Având în vedere aceste aspecte (dimensiunea magaziei raportată la dimensiunea liniei de peletizare), în urma verificării pe teren s-a 
constatat că „cererea de finanțare nu îndeplinește din punct de vedere al verificării pe teren condițiile pentru a fi declarată eligibilă (...) magazia nu corespunde din punct de 
vedere al spațiului pentru desfășurarea activității de producere peleți. Conform măsurătorilor efectiate la vizita pe teren și a ofertei de la HaBa Hallenbausatz, instalația de 
peletizare nu poate fi montată în magazia cu destinația hală de producție”.2. În cadrul Memoriului Justificativ, nu s-au adus detalii referitoare la:-caracteristicile tehnice și 
functionale ale utilajelor/echipamentelor tehnologice/echipamentelor de transport/ dotărilor ce urmează a fi achiziționate,-situația utilităților aferente spațiului ce face obiectul 
investiției,-fluxul tehnologic, prin integrarea în cadrul acestuia a fiecărui echipament ce se propune a fi achiziționat (de ex: colectarea și depozitarea materiei prime, 
depozitarea produsului finit, etc)-amplasarea, respectiv gararea echipamentelor propuse a fi achiziționate.3. În cadrul Memoriului Justificativ, nu a fost detaliat Cap. 9 – 
Proiecții financiare și indicatori financiari, conform Conținutului Cadrul al Memoriului Justificativ, cu informații referitoare la:-Prognoza veniturilor-Prognoza cheltuielilor-
Proiecția contului de profit și pierdere-Bilanț sintetic previzionat-Flux de numerar-Indicatori FinanciariAstfel, având în vedere aspectele mai sus menționate, nu se respectă 
conținutul cadru al memoriului Justificativ și nu se demontrează viabilitatea investiției propuse prin proiect.ALTE OBSERVAȚII: 1. Punctul 4 – Fișa de verificare a 
rezonabilității prețurilorCa urmare a verificării rezonabilității prețurilor echipamentelor propuse a fi achiziționate, conform ofertelor atașate, s-au constatat următoarele:-Oferta 
SEBA ENERGY, pentru linia automată de fabricat peleți, nu este semnată/ personalizată;-Ofertle ENGCOM GRUP și MARRO ELECTRIC SYSTEM, pentru generatorul 
electric, nu sunt semnate/personalizate;-Ofertele PEUGEOT și VW, pentru autoutilitară, nu sunt semnate/personalizate.2. Buget Indicativ:� pentru activitatea aferentă 
Codului CAEN 1629 – Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite, achiziționarea tractoarelor, remorcilor, 
autoutilitarei, nu reprezintă o investiție eligibilă.Astfel, a fost trecută în coloana cheltuielilor neeligibile (Cap. 4.4. – Utilaje și echipamente fără montaj, mijloace de transport, 
achiziții specifice), valoarea de 99.735 euro, reprezentând cheltuielile aferente achiziționării:-tractorului (50.415 euro), -remorcilor (28.320 euro), -autoutilitarei (21.000 euro) 
,� În cadrul Bugetului Indicativ investiția în linia de peleți automată a fost încadrată la cheltuieli PERE,deși acest tip de investiție nu reprezintă o cheltuială aferentă PERE: 
simpla fabricare a peleților nu reprezintă producerea de energie - Peleții sunt doar un produs intermediar în vederea obținerii de energie. În acest sens, valoarea aferentă 
liniei de peleți a fost încadrată ca și cheltuială FEADR.� Având în vedere neeligibilitatea cheltuielilor mai sus menționate, pentru a se încadra în procentul de 5% din 
valoarea cheltuielilor neeligibile, valoarea aferentă actualizării a fost diminuată în mod corespunzător: de la 9.838 euro, la 4.852 euro.
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918 312 M 01 12 3 23 00016 2012 9 28

ACHIZITIE UTILAJE SI 
REALIZAREA DE 

CONSTRUCTII PENTRU 
DOTARE ATELIER DE 

PRELUCRARE A FIERULUI

LUPASCU DAN- 
AURELIAN IALOMITA

Comuna/Oras 
CIULNITA Sat 

POIANA
- - - - - - - - - - 235.080 0 199.818 0 35.262 139.173.951

In urma verificarii in RECOM si a precizarilor din declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, s-a constatat ca SC SALT COM SRL 
si solicitantul LUPASCU DAN AURELIAN care in baza angajamentului se obliga sa se autorizeze ca Intreprindere Individuala sunt firme legate prin intermediul persoanei 
fizice LUPASCU DAN AURELIAN.Verificarea s-a efectuat in conformitate cu prevederile Manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru 
proiectele de investitii si anume: " Verificarea precizarilor din Declaratie (societate autonoma, partenera sau legata) se va face prin verificarile solicitantului si 
actionarilor/asociatilor acestuia prin serviciul online RECOM al Oficiului 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." Dupa verificarea in Baza de date ONRC si analiza documentatiei depuse de LUPASCU DAN AURELIAN , rezulta urmatoarele : 1. LUPASCU DAN AURELIAN 
este persoana fizica care se va autoriza conform angajamentului pe propria raspundere ca Intreprindere Individuala asa cum este definita in OUG 44/2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare, cu cod CAEN principal pentru care solicita finantare -2593-Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanturi si arcuri, cu sediul social in 
Slobozia, str. Viilor, nr.1, bl.S6, sc.A, et.2, ap.11,jud. Ialomita. 2. LUPASCU DAN AURELIAN este asociat cu 100% - cota de participare la beneficii si pierderi in SC SALT 
COM SRL cu cod CAEN principal -4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, care isi desfasoara activitatea autorizata conf.art.15 din L359/2004 si 
declaratiei tip model 3 nr. 504118 din 24.04.2012. Conform legii 346/2004 se considera ca cele doua intreprinderi sunt legate( prin intermediul persoanei fizice LUPASCU 
DAN AURELIAN), actionand pe aceeasi piata sau pe piete adiacente, conform art.4: (1) Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele 
raporturi: a) o întreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor celeilalte întreprinderi; b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a 
revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie, de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi; c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influentă 
dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu această întreprindere sau al unei clauze din statutul acesteia; (4) Întreprinderile între care 
există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actionează de comun acord, sunt, de 
asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îsi desfăsoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piată relevantă ori pe piete adiacente. (5) O piată adiacentă, 
în sensul prezentei legi, este acea piată a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piata în cauză. In consecinta proiectul este neeligibil 
deoarece prin intermediul persoanei fizice LUPASCU DAN AURELIAN, solicitantul este intreprindere legata de SC SALT COM SRL, care isi desfasoara activitatea pe 
aceiasi piata relevanta (prin proiect solicitantul isi propune realizarea de etrieri si subansamble din fier beton, parti componente ale stalpilor de fier beton).A fost atasat 
certificatul constatator extras din Baza de date ONRC.Nu s-au mai solicitat informatii suplimentare. Deoarece proiectul a fost declarat neeligibil nu s-a intocmit bugetul 
indicativ, planul financiar si matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare. S-a bifat cu NU la pct. 1.1. –Care este statutul solicitantului deoarece solicitantul nu a 
completat cap.I, pct.II din declaratia privind icadrarea in categoria microintreprinderilor si pct.1.2 deoarece solicitantul nu a respectat pct.3 si 8 din Declaratia F . In urma 
verificarii in RECOM si a precizarilor din declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, s-a constatat ca SC SALT COM SRL si 
solicitantul LUPASCU DAN AURELIAN care in baza angajamentului se obliga sa se autorizeze ca Intreprindere Individuala sunt firme legate prin intermediul persoanei 
fizice LUPASCU DAN AURELIAN.Verificarea s-a efectuat in conformitate cu prevederile Manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru 
proiectele de investitii si anume: " Verificarea precizarilor din Declaratie (societate autonoma, partenera sau legata) se va face prin verificarile solicitantului si 
actionarilor/asociatilor acestuia prin serviciul online RECOM al Oficiului 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." Dupa verificarea in Baza de date ONRC si analiza documentatiei depuse de LUPASCU DAN AURELIAN , rezulta urmatoarele : 1. LUPASCU DAN AURELIAN 
este persoana fizica care se va autoriza conform angajamentului pe propria raspundere ca Intreprindere Individuala asa cum este definita in OUG 44/2008 cu modificarile si 
completarile ulterioare, cu cod CAEN principal pentru care solicita finantare -2593-Fabricarea articolelor din fire metalice, fabricarea de lanturi si arcuri, cu sediul social in 
Slobozia, str. Viilor, nr.1, bl.S6, sc.A, et.2, ap.11,jud. Ialomita. 2. LUPASCU DAN AURELIAN este asociat cu 100% - cota de participare la beneficii si pierderi in SC SALT 
COM SRL cu cod CAEN principal -4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, care isi desfasoara activitatea autorizata conf.art.15 din L359/2004 si 
declaratiei tip model 3 nr. 504118 din 24.04.2012. Conform legii 346/2004 se considera ca cele doua intreprinderi sunt legate( prin intermediul persoanei fizice LUPASCU 
DAN AURELIAN), actionand pe aceeasi piata sau pe piete adiacente, conform art.4: (1) Întreprinderile legate sunt întreprinderile între care există oricare dintre următoarele 
raporturi: a) o întreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor celeilalte întreprinderi; b) o întreprindere are dreptul de a numi sau de a 
revoca majoritatea membrilor consiliului de administratie de conducere ori de supraveghere a celeilalte întreprinderi; c) o întreprindere are dreptul de a exercita o influe

919 312 M 01 12 3 23 00015 2012 9 28

ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU ACTIVITATI 

AUXILIARE PRODUCTIEI 
VEGETALE IN COMUNA 
ANDRASESTI , JUDETUL 

IALOMITA

OLTEANU 
ADRIAN-COSTEL IALOMITA

Comuna/Oras 
ANDRASESTI Sat 

ANDRASESTI
- - - - - - - - - - 282.440 0 197.708 0 84.732 139.371.659

Proiectul a fost declarat neeligibil din urmatoarele motive:La verificarea cererii de finantare s-a constatat ca nu este fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei. In 
cadrul capitolului 2.5 (pagina 29 din cererea de finantare) se fac referiri privind realizarea investitiilor in tractoare, tractorul fiind un utilaj care nu este prins ca si achizitie prin 
proiect, conform datelor din cap 4 din MJ, respectiv ofertelor atasate.Prin proiectul depus solicitantul Olteanu Adrian Costel isi propune achizitionarea urmatoarelor utilaje:• 
Combina-1 buc• Kit adaptare recoltat rapita-1 buc• Echipament recoltat-1 buc• Semanatoare-1 buc• Masina fertilizat-1 buc• Tocator de resturi vegetale-1 buc• Scarificator-1 
buc• Plug -1 buc• Masina de erbicidat-1 bucAvand in vedere ca in cadrul memoriului justificativ, respectiv la cap 1.4 nu este este prevazut fapul ca solicitantul ar detine un 
tractor, si nici nu este atasat cererii de finantare vreun document din care sa reiasa acest fapt, iar in lipsa tractorului absolut necesar pentru efectuarea anumitor lucrari cum 
ar fi cea de semanat, fertilizat, tocat resturi vegetale, arat si erbicidat , rezulta nu demostreaza necesitatea si oportunitatea achizitionarii utilajelor atat timp cat acestea nu 
fi folosite, ele functionand in agregat (tractor plus utilaj). Se are in vedere utilajele: • Semanatoare-1 buc• Masina fertilizat-1 buc• Tocator de resturi vegetale-1 buc• 
Scarificator-1 buc• Plug -1 buc• Masina de erbicidat-1 bucEG 1.- s-a considerat ca nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului De exemplu a se vedea:- cap 
2.3 din memoriul justificativ, pagina 26 din proiect, unde se precizeza ca amplasamentul proiectului este in com. Soveja , judetul Vrancea, respectiv cap 2.4 unde se 
precizeaza ca tema proiectului o constituie infiintarea si dezvoltarea unei unitati de prestare de servicii de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea, cod CAEN 7112 
si se continua cu prezentarea obiectivelor investitiei mai sus mentionate, alta decat cea pe care solicitantul o solicita a fi finantata prin proiect.-la cap. 4 din MJ se precizea
faptul ca “serviciile ce vor fi prestate sunt : aratul, lucrari cu combinatorul, balotatul si transportul materialelor ”, desi prin proiect solicitantul nu achizitioneaza utilaje cu care 
poate presta astfel de lucrari. EG 2. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitieiConform procedurii de evaluare pentru proiecte vizand activitati desfasurate sub 
codurile CAEN 0161 si 7731 se verifica daca informatiile cuprinse in precontracte - doc.18 (tipul de servicii prestate, suprafete de teren vizate) concorda cu previziunile 
economice, iar in cazul de fata solicitantul ataseaza precontracte in care sunt precizate ca si lucrari ce vor fi prestate : aratul, lucrari cu combinatorul, balotatul si activitati de 
recoltat . In cadrul previziunilor economice (Anexe C) sunt prezentate ca si lucrari : recoltat, semanat, fertilizat, tocat resturi vegetale, arat si erbicidat. In cadrul memoriului 
justificativ pe de-o parte se precizeza ca "serviciile ce vor fi prestate sunt : aratul, lucrari cu combinatorul, balotatul si transportul materialelor”, iar in cadrul capitolului 8.3 
sunt precizate ca si lucrari : recoltat, semanat, fertilizat, tocat resturi vegetale, arat si erbicidat. Dupa cum se poate vedea nu exista o concordanta intre datele prezentate in 
cadrul MJ cu cele din anexele C si respectiv precontractele de prestari servicii.Solicitantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari, a folosit 
tarife nejustificate, informaţii verificate cu alte date din proiectele evaluate la nivel OJPDRP.Totodată s-a constatat ca este nejustificata achizitionarea unor utilaje atat timp 
cat nu se pot presta servicii cu ele, acestea functionand in agregat (conform datelor din MJ si din ofertele atasate), fiind astfel nevoie si de un tractor, care nu a fost prevazut 
in cadrul cererii de finantare, respectiv este vorba de :• Semanatoare -1 buc• Masina fertilizat-1 buc• Tocator de resturi vegetale-1 buc• Scarificator-1 buc• Plug -1 buc• 
Masina de erbicidat-1 buc S-au refacut anexele C in sensul ca nu au fost luate in considerare veniturile cu lucrarile de semanat, fertilizat, tocat resturi vegetale, arat si 
erbicidat, deoarece aceste lucrari nu pot fi realizate, in conditiile prezentate de solicitant. Astfel, dupa completarea Matricei de evaluare a viabilitatii economico-financiare a 
proiectului se constata ca indicatorii economico-financiari nu se incadreaza in limitele mentionate. Observatii :- PCT 3 Verificarea bugetului indicativCheltuielile nu sunt 
corect incadrate in capitolele/ subcapitolele din devizul general, conform metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interve
si acestea nu se regasesc in capitolele corespunzatoare din bugetul indicativ, deoarece solicitantul a incadrat o cheltuiala de 64.290 euro pe linia 4.3 in conditiile in care nu 
sunt prevazute prin proiect astfel de utilaje conform listei de utilaje ce se doresc a se achizitiona (cap 4- MJ).- Anexele C nu sunt completate corespunzator (nu sunt 
respectate fluxurile de incasari si plati aferente activitatii finantate, nu corecpund datele din MJ cu cele din anexele C).- Nu sunt respectate precizarile legate de Anexele C 
respectiv faptul ca in nicio luna de implementare „Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei” nu poate fi negativ.- In cadrul cheltuielilor din anexele C nu sunt prinse 
cheltuielile cu personalul, in conditiile in care este prevazut in cadrul MJ angajarea a 8 persoane si chiar daca acestea ar fi prinse la „alte plati” suma de 1451 lei nu ar 
acoperi cheluielile minime cu personalul (salariul minim pe economie plus contributiile aferente catre stat).- Solicitantul are atasat precontrat de prestari servicii cu SC 
CARGO AGROTERRA SRL – societate la care este asociat. Proiectul a fost declarat neeligibil din urmatoarele motive:La verificarea cererii de finantare s-a constatat ca nu 
este fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei. In cadrul capitolului 2.5 (pagina 29 din cererea de finantare) se fac referiri privind realizarea investitiilor in tractoa
tractorul fiind un utilaj care nu este prins ca si achizitie prin proiect, conform datelor din cap 4 din MJ, respectiv ofertelor atasate.Prin proiectul depus solicitantul Olteanu 
Adrian Costel isi propune achizitionarea urmatoarelor utilaje:• Combina-1 buc• Kit adaptare recoltat rapita-1 buc• Echipament recoltat-1 buc• Semanatoare-1 buc• Masina 
fertilizat-1 buc• Tocator de resturi vegetale-1 buc• Scarificator-1 buc• Plug -1 buc• Masina de erbicidat-1 bucAvand in vedere ca in cadrul memoriului justificativ, respectiv la 
cap 1 4 nu este este prevazut fapul ca solicitantul ar detine un tractor si nici nu este atasat cererii de finantare vreun document din care sa reiasa acest fapt iar in lip
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920 312 M 01 12 1 24 00030 2012 9 26

" INFIINTARE SECTIE DE 
PRODUCTIE  TABLOURI 
ELECTRICE , IN SATUL  

VALEA URSULUI , COMUNA 
MIROSLAVA , JUDETUL IASI "

GHEORGHICA 
MIHAELA IASI

Comuna/Oras 
MIROSLAVA Sat 
VALEA URSULUI

- - - - - - - - - - 136.945 0 116.403 0 20.542 139.488.062

EG 2 Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei : La evaluarea acestui punct s-a constatat ca descrierile din SF nu corespund cu cladirea care are scop 
productiv( productie tablouri electrice) si ca există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF fata de nevoile reale ale investitiei si cu prevederile Ghidului solicitantului 
masura 312; Spre exemplu spatiile propuse sunt supradimensionate comparativ cu numărul de angajati si cu calificarea acestora astfel pe langa spatiul de productie si cele 
4 spatii de depozitare conform descrierilor din SF cap.7 unde se angajeaza un inginer electronist, un lacatus mecanic, doi electricieni pentru activitatea de montaj si un 
muncitor automatist in cadrul constructiei sunt prevazute 3 birouri,doua grupuri sanitare, sala de sedinte, arhiva si terasa.EG 7– Beneficiarul sa declare pe propria 
raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului :La pagina 153 din cadrul proiectului exista extrasul de cont in RON cu suma(sold final) in valoare de 90098 lei din data de 
24.09.2012 ora 10:20, suma care transformata in euro la data mai sus mentionata la cursul valutar ecb din ziua respectiva (4,5183lei/euro) reprezinte 19940,6856 eurodaca 
se ia in considerare cursul euro de la data intocmirii planului financiar este de 20542 euro dupa cum se poate observa beneficiarul nu face dovada cofinantarii investitiei in 
conformitare cu prevederile ghidului solicitantului masura 312 motiv pentru care proiectuleste se declara ca fiind neeligibil. EG 2 Beneficiarul trebuie sa demonstreze 
viabilitatea investitiei : La evaluarea acestui punct s-a constatat ca descrierile din SF nu corespund cu cladirea care are scop productiv( productie tablouri electrice) si ca 
există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF fata de nevoile reale ale investitiei si cu prevederile Ghidului solicitantului masura 312; Spre exemplu spatiile propuse 
sunt supradimensionate comparativ cu numărul de angajati si cu calificarea acestora astfel pe langa spatiul de productie si cele 4 spatii de depozitare conform descrierilor 
din SF cap.7 unde se angajeaza un inginer electronist, un lacatus mecanic, doi electricieni pentru activitatea de montaj si un muncitor automatist in cadrul constructiei sunt 
prevazute 3 birouri,doua grupuri sanitare, sala de sedinte, arhiva si terasa.De asemena cu toate ca trenul este gol( teren agricol) ne existind retea electica, retea de gaze etc 
asa cum reese din fotografiile documnet facute la amplasamentul viitoarei investitii si din plansele existente la proiect; in descrierea SF se specifica faptul ca investitia ce se 
va realiza se va racorda la retelele de utilitati din zona insa fara a se prinde vreo suma pe cheltuiala neeligibila in cadrul proiectului pentru racordurile si bransamentul ce 
urmeaza a se efectua de la utilitatile din zona pana la limita proprietatii.Analizand toate aceste aspecte se considera ca nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 motiv 
pentru care proiectul este declarat neeligibil Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare nu sunt corecte neexistand sumele necasare pentru 
realizarea investitiei( in descrierea SF se specifica faptul ca investitia ce se va realiza se va racorda la retelele de utilitati din zona insa fara a se prinde vreo suma pe 
cheltuiala neeligibila in cadrul proiectului pentru racordurile si bransamentul ce urmeaza a se efectua de la utilitatile din zona pana la limita proprietatii.Analizand toate 
aceste aspecte se considera ca nu se indeplineste criteriile de eligibilitate EG2 si EG7) EG 2 Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei : La evaluarea 
acestui punct s-a constatat ca descrierile din SF nu corespund cu cladirea care are scop productiv( productie tablouri electrice) si ca există neconcordanţe dintre cheltuielile 
propuse in SF fata de nevoile reale ale investitiei si cu prevederile Ghidului solicitantului masura 312; Spre exemplu spatiile propuse sunt supradimensionate comparativ cu 
numărul de angajati si cu calificarea acestora astfel pe langa spatiul de productie si cele 4 spatii de depozitare conform descrierilor din SF cap.7 unde se angajeaza un 
inginer electronist, un lacatus mecanic, doi electricieni pentru activitatea de montaj si un muncitor automatist in cadrul constructiei sunt prevazute 3 birouri,doua grupuri 
sanitare, sala de sedinte, arhiva si terasa.EG 7– Beneficiarul sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului :La pagina 153 din cadrul proiectului 
exista extrasul de cont in RON cu suma(sold final) in valoare de 90098 lei din data de 24.09.2012 ora 10:20, suma care transformata in euro la data mai sus mentionata la 
cursul valutar ecb din ziua respectiva (4,5183lei/euro) reprezinte 19940,6856 eurodaca se ia in considerare cursul euro de la data intocmirii planului financiar este de 20542 
euro dupa cum se poate observa beneficiarul nu face dovada cofinantarii investitiei in conformitare cu prevederile ghidului solicitantului masura 312 motiv pentru care 
proiectuleste se declara ca fiind neeligibil.Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare nu sunt corecte neexistand sumele necasare pentru 
realizarea investitiei( in descrierea SF se specifica faptul ca investitia ce se va realiza se va racorda la retelele de utilitati din zona insa fara a se prinde vreo suma pe 
cheltuiala neeligibila in cadrul proiectului pentru racordurile si bransamentele ce urmeaza a se efectua de la utilitatile din zona pana la limita proprietatii.Analizand toate 
aceste aspecte se considera ca nu se indeplineste criteriile de eligibilitate EG2 si EG7) motiv pentru care este declarat neeligibil.

921 312 M 01 12 1 24 00028 2012 9 26 PRODUCERE  DE  PANOURI 
METALICE 

LOGHIN 
CLAUDIU-
MARIAN

IASI

Comuna/Oras 
STOLNICENI-

PRAJESCU Sat 
STOLNICENI-
PRAJESCU

- - - - - - - - - - 230.256 0 195.717 0 34.539 139.683.779

Solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate .

922 312 M 01 12 1 24 00023 2012 9 26

ACHIZIŢIE AMBULANŢĂ 
VETERINARĂ CU DOTĂRI DE 

SPECIALITATE PENTRU 
INTERVENŢII SANITAR 

VETERINARE DE URGENŢĂ 
ÎN CADRUL CMVI DR. VIERIU 

MIRCEA

CABINET 
MEDICAL 

VETERINAR 
INDIVIDUAL DR. 
VIERIU MIRCEA

IASI
Comuna/Oras 

ROMANESTI Sat 
ROMANESTI

- - - - - - - - - - 51.337 0 35.935 0 15.402 139.719.714

Conform ghidului "Documentele de proprietate/folosinţă se solicită şi pentru spaţiile de garare/terenurile pe care se garează utilajele/echipamentele/maşinile. "Suprafata de 
teren de 7000 mp care face obiectul contractului de comodat nr 1495/06.09.2012 este situata in extravilanul comunei Romanesti la o distanta de aproximativ 5 km de 
Cabinetul Medical Veterinar, in camp. Acest teren nu va putea fi folosit pentru gararea ambulantei. Conform ghidului "Documentele de proprietate/folosinţă se solicită şi 
pentru spaţiile de garare/terenurile pe care se garează utilajele/echipamentele/maşinile. "Suprafata de teren de 7000 mp care face obiectul contractului de comodat nr 
1495/06.09.2012 este situata in extravilanul comunei Romanesti la o distanta de aproximativ 5 km de Cabinetul Medical Veterinar, in camp. Acest teren nu va putea fi folo
pentru gararea ambulantei.

923 312 C 01 12 1 24 00021 2012 9 26
CONSTRUIRE UNITATE DE 
PRODUCTIE STRUCTURI 

METALICE

S.C. COBALT 
LOGISTIC S.R.L. IASI

Comuna/Oras 
STOLNICENI-

PRAJESCU Sat 
STOLNICENI-
PRAJESCU

- - - - - - - - - - 232.409 15.100 197.547 0 34.862 139.917.261

Avand in vedere ca:- SC COBALT LOGISTIC SRL pentru dovada cofinantarii a depus extras de cont din data de 25.09.2013 de la Banca UniCredit Tiriac Bank in care se 
mentioneaza ca in cont existau 60.343,70 lei si ca a fost incasata suma de 100.000 lei de la SC PRIMA CONSTRUCT SRL reprezentand contravaloare avans urgent.- SC 
COBALT LOGISTIC SRL depune cerere de finantare pentru desfasurarea de activitati care vizeza cod CAEN 2511- Fabricarea de constructii metalice si parti componente 
ale structurilor metalice;- SC COBALT LOGISTIC SRL a fost infiintata in 02.07.2012;- Administratorul si asociatul unic al SC COBALT LOGISTIC SRL, este dl.ENEA 
IUSTIAN MARIUS, ce detine si la SC PRIMA CONSTRUCT SRL 30% parti sociale si functia de administrator;- SC PRIMA CONSTRUCT SRL este autorizat sa desfasoare 
activitati aferente cod CAEN 2511- Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice;- In urma verificarii conditiilor artificiale s-a constatat ca 
SC COBALT LOGISTIC SRL a transferat catre ENEA ILIANA in data de 25.09.2012 suma de 155.000 lei reprezentand CV contract imprumut. ENEA ILIANA a depus 
proiect in aceeasi sesiune cu titul "Construire unitate de productie mobilier".Reiese ca s-au creat artificial conditii in vederea obtinerii de sprijin in cadrul Masurii 312.

924 312 M 01 12 1 24 00022 2012 9 26

ÎNFIINŢARE UNITATE DE 
PRODUCŢIE PELEȚI DIN 

RUMEGUȘ ȘI PAIE ȘI 
OBIECTE ARTIZANALE

SC BIOHEAT SRL IASI
Comuna/Oras 
HOLBOCA Sat 

HOLBOCA
- - - - - - - - - - 234.979 0 199.732 0 35.247 140.116.993

EG1-EG6 -Amplasamentul proiectului -Conform Doc.3. Contract de Inchiriere nr.1297/18.09.2012,al Sc Bioheat Srl cu sediu social in comuna si satul Valea Lupului, 
obiectul contractului il constituie inchirierea imobilului, "compus din Hala C2, cu nr. cadastral 62138-C1-U2, in suprafata de 885,65 mp",situat in comuna Holboca, jud. Iasi
Certificat de Urbanism nr.144/31.07.2012, nu este eliberat pentru Amplasamentul prezentului proiect - Conform Doc.4 Certificat de Urbanism nr.144/31.07.2012,este 
eliberat de Primaria comunei Holboca, jud. Iasi, pentru Sc Bioheat Srl, cu sediu social in comuna si satul Valea Lupului, "pentru imobilul situat in jud. Iasi, comuna si satul 
Holboca , str. Firmelor",(fara a fi identificat prin nr. cadastral sau nr. de carte funciara). La Regimul Juridic se certifica faptul ca solicitantul detine amplasamentul in baza 
"contractului de inchiriere nr. 02/20.07.2012, iar la Regimul Tehnic se certifica suprafata terenului de 800,00 mp". Solicitantul nu poate obtine Certificat de 
Urbanism(nr.144/31.07.2012) inaintea datei Contractului de Inchiriere(1297/18.09.2012). Ca urmare Certificatul de Urbanism nr.144/31.07.2012 nu este eliberat pentru 
locatia prevazuta prin Contractul de Inchiriere nr.1297/18.09.2012, a Extrasului de Carte funciara nr. 62138, in care se noteaza intabularea, drept de inchiriere pe o perioada 
de 11 ani incepind cu data de 17.09.2012 pina la data de 17.09.2023 si investitiei prevazuta a se realiza prin proiect. In Contract de Inchiriere nr.1297/18.09.2012, se face 
mentiunea ca "accesul la imobilul care face obiectul contractului se va face prin servitutea de trecere cu nr. cadastral416/11, amplasata in parcela nr.4/1(956/4/2) cu 
categoria de folosinta "DS", cu o suprafata totala de 3.307,57 mp, inscrisa in Cartea Funciara nr. 1051 a localitatii Holboca, proprietatea SC Agroind SA, Holboca". In Doc 
E4.1- Raportul asupra verificarii pe teren si a Doc. E3.8 Fisa de verificare pe teren, la pct. 6 se descrie ca infrastructura existenta folosita pentru realizarea proiectului "drum 
acces pe teren proprietate-drum betonat, infrastructura rutiera interna, utilitati racorduri energie electrica". EG2- In urma completarii matricei de verificare a viabilitatii 
investitiei, proiectul nu indeplineste criteriul de eligibilitate privind viabilitatea investitiei. EG7 -Doc6.2- In documentul emis de bancă cu datele de identificare ale băncii nu 
este specificat si faptul contului aferent proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP). In urma 
completarii matricei de verificare a viabilitatii investitiei, proiectul nu indeplineste criteriul de eligibilitate privind viabilitatea investitiei Solicitantul a prezentat trei oferte pentru 
bunuri si a căror valoare este mai mare de 15000 Euro şi o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egala de 15000 Euro. Pct2 -Verificarea criteriilor generale 
de eligibilitate: EG1-EG6 -Conform Doc.3. Contract de Inchiriere nr.1297/18.09.2012, obiectul contractului il constituie inchirierea imobilului, compus din Hala C2, cu nr. 
cadastral 62138-C1-U2, in suprafata de 885,65 mp. -Conform Doc.4 Certificat de Urbanism nr.144/31.07.2012, eliberat de Primaria comunei Holboca, jud. Iasi, pentru Sc 
Bioheat Srl, cu sediu social in comuna si satul Valea Lupului, pentru imobilul situat in jud. Iasi, comuna si satul Holboca , str. Firmelor, fara a fi identificat prin nr. cadastral 
sau nr. de carte funciara. La Regimul Juridic se certifica faptul ca solicitantul detine amplasamentul in baza contractului de inchiriere nr. 02/20.07.2012, iar la Regimul 
Tehnic se certifica suprafata terenului de 800,00 mp. Solicitantul nu poate obtine Certificat de Urbanism(nr.144/31.07.2012) inaintea datei Contractului de 
Inchiriere(1297/18.09.2012). Ca urmare Certificatul de Urbanism nr.144/31.07.2012 nu este eliberat pentru locatia prevazuta prin Contractul de Inchiriere 
nr.1297/18.09.2012, a Extrasului de Carte funciara nr. 62138, in care se noteaza intabularea, drept de inchiriere pe o perioada de 11 ani incepind cu data de 17.09.2012 
pina la data de 17.09.2023 si investitiei prevazuta a se realiza prin proiect. In Contract de Inchiriere nr.1297/18.09.2012, se face mentiunea ca "accesul la imobilul care face 
obiectul contractului se va face prin servitutea de trecere cu nr. cadastral416/11, amplasata in parcela nr.4/1(956/4/2) cu categoria de folosinta "DS", cu o suprafata totala 
de 3.307,57 mp, inscrisa in Cartea Funciara nr. 1051 a localitatii Holboca, proprietatea SC Agroind SA, Holboca". In Doc E4.1- Raportul asupra verificarii pe teren si a Doc. 
E3.8 Fisa de verificare pe teren, la pct. 6 se descrie ca infrastructura existenta folosita pentru realizarea proiectului "drum acces pe teren proprietate-drum betonat, 
infrastructura rutiera interna, utilitati racorduri energie electrica". EG2- In urma completarii matricei de verificare a viabilitatii investitiei, proiectul nu indeplineste criteriul de 
eligibilitate privind viabilitatea investitiei. EG7 -Doc6.2- In documentul emis de bancă cu datele de identificare ale băncii nu este specificat si faptul contului aferent 
proiectului FEADR (denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului în care se derulează operaţiunile cu APDRP).
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925 312 C 01 12 1 24 00019 2012 9 26 CONSTRUIRE UNITATE DE 
PRODUCTIE MOBILIER ENEA ILIANA IASI

Comuna/Oras 
STOLNICENI-

PRAJESCU Sat 
STOLNICENI-
PRAJESCU

- - - - - - - - - - 223.816 20.161 190.243 0 33.573 140.307.236

Nu este îndeplinit punctul 6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor 
masurii?ENEA ILIANA isi propune prin proiect realizarea unei hale P+E cu o suprafata de 453,25 mp si achizitia urmatoarelor utilaje: circular pentru croit, exhaustare locala 
pt circular pentru croit, masina de rindeluit la grosime, exhaustare locala pentru masina de rindeluit la grosime, freza cu ax inclinabil, exhaustare locala pentru freza cu ax 
inclinabil, masina de slefuit cu banda orizontala,masina de calibrat si slefuit panouri masive, exhaustare locala pentru masina de calibrat si slefuit panouri masive, masina 
gaurit multipla, masina de frezat tip coada de randunica, presa hidraulica rotativa la rece, trusa pictura: pensule si culori, banc de lucru, abricht de mana, masina de slefuit, 
fierastrau circular, set 4 ciocane din lemn, set dalti pentru sculptura profesionale.Solicitanta isi propune sa desfasoare activitati conform codurilor CAEN 3101-Fabricarea de 
mobila pentru birouri si magazine; 3102-Fabricarea de mobila pentru bucatarii si 3109-Alt mobilier.Avand in vedere ca:- ENEA ILIANA a depus pentru dovedirea cofinantarii 
extras de cont din data de 25.09.2013 de la BCR in care se mentioneaza ca a fost incasata suma de 155.000 lei de la SC COBALT LOGISTIC SRL reprezentand 
contravaloare contract imprumut;- SC COBALT LOGISTIC SRL este infiintata in 02.07.2012, a depus proiect in aceeasi sesiune cu titlul "Construire unitate de productie 
structuri metalice", iar dovada cofinantarii se realizeaza prin extras de cont se mentioneaza ca in cont existau 60.343,70 lei si ca a fost incasata suma de 100.000 lei de la 
SC PRIMA CONSTRUCT SRL reprezentand contravaloare avans urgent.- in anexele economice nu au fost cuprinse rambursari eferente contractului de imprumut pentru a 
sustine cofinantarea prezentata la depunerea cererii de finantareReiese ca s-au creat condiţii artificiale în vederea obţinerii de sprijin în cadrul măsurii 312.

926 312 M 01 12 1 24 00036 2012 9 27

" CREAREA UNUI CENTRU DE 
PRODUCTIE ELEMENTE DE 

AUTOMATIZARE, IN COMUNA 
MIROSLAVA , JUDETUL IASI "

GRUMEZESCU 
BOGDAN-
GABRIEL

IASI
Comuna/Oras 

MIROSLAVA Sat 
GAURENI

- - - - - - - - - - 234.709 0 199.502 0 35.207 140.506.738

În urma verificărilor în RECOM online a solicitantului și a Reprezentantului legal s-a constatat că mai este asociat cu un procent de 95% la firma– EMOTII FLORALE SRL 
cu cod CAEN principal 4776 și asociat unic, administrator la VISION SYSTEM SECURITY SRL cu cod CAEN principal 4651.În urma verificării firmelor, a solicitantului și 
Reprezentantului legal, nu a fost găsiți cu proiecte finalizate sau în derulare în cadrul aceleiași măsuri. La EG6 s-a bifat NU deoarece proiectul este neeligibil in urma vizitei 
pe teren.La data vizitei pe teren nu exista posibilitatea de acces la terenul pe care va fi amplasata investitia.Constructia va fi amplasata intr-o zona rezidentiala, insa nu s-a 
realizat calea de acces.In Studiul de fezabilitate nu exista nici o referinta la amenajarea acestei cai de acces si acordul celorlalti proprietari. Solicitantul in Bugetul Indicativ 
nu a trecut la cap.2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului.Nu au fost solicitate Informatii Suplimentare deoarece proiectul este neeligibil in urma 
vizitei pe teren. La pct.4.5 am Bifat NU,proiectantul nu a prezentat declaratia semnata si sampilata privind sursa de preturi pentru lucrari.Nu au fost solicitate Informatii 
Suplimentare deoarece proiectul este neeligibil in urma vizitei pe teren. Din analiza de la pct.6 am constatat că la solicitantul GRUMEZESCU BOGDAN- GABRIEL:- Nu au 
fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte cu același titlu; - Nu au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte care să aibă același 
sediu social cu al solicitantului Grumezescu Bogdan- Gabriel respectiv în loc. Roman, sat Roman, str.Aprodul Arbore, Bl.7, sc.B,ap.15, et.2 jud. Neamț.- Nu au fost 
identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte cu același amplasament ca al solicitantului, com. Miroslava, sat Gaureni, ju. Iași. - Nu au fost identificate alte 
proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 16, la care doamnul Grumezescu Bogdan- Gabriel să fie Reprezentant legal. - Același consultant – 
SC XILOS SRL a mai fost identificat și la următorii 3 solicitanți care au depus proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12;GHEORGHICA MIHAELATURCANU 
AURELIA-LILIANANICORESCU CONSTANTIN-CATALINÎn urma verificărilor în RECOM online a solicitantului și a Reprezentantului legal s-a constatat că mai este asocia
cu un procent de 95% la firma– EMOTII FLORALE SRL cu cod CAEN principal 4776 și asociat unic, administrator la VISION SYSTEM SECURITY SRL cu cod CAEN 
principal 4651.În urma verificării firmelor, a solicitantului și Reprezentantului legal,nu a fost găsiți cu proiecte finalizate sau în derulare în cadrul aceleiași măsuri.În urma 
analizei acestor aspecte considerăm că solicitantul NU a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor măsurii.Considerăm că investiția propusă poate funcționa independent de alte investiții finanțate prin FEADR. Proiectul este neeligibil.La vizita pe teren s-a 
constatat ca nu exista posibilitatea de acces la terenul pe care va fi amplasata investitia.Constructia va fi amplasata intr-o zona rezidentiala, insa nu s-a realizat calea de 
acces la locul investitiei.In Studiul de fezabilitate nu exista nici o referire la amenajarea acestei cai de acces si acordul celorlalti proprietari.

927 312 C 01 12 1 24 00037 2012 9 27

„CONSTRUIRE ATELIER 
PENTRU MECANICA 

GENERALA SI RACORD 
UTILITATI IN SAT BUTEA, 

COMUNA BUTEA, JUDETUL 
IASI”

ZAPODEANU 
ANA-MARIA IASI Comuna/Oras 

BUTEA Sat BUTEA - - - - - - - - - - 215.000 20.161 182.750 0 32.250 140.689.488

Nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG2, in sensul ca: In capitolul 2.2 din studiul de fezabilitate -Prognoza incasarilor si platilor anii1-5 de previziune, se specifica 
urmatoarele: In cadrul cheltuielilor din cadrul proiectului "CONSTRUIRE ATELIER PENTRU MECANICA GENERALA SI RACORD UTILITATI IN SAT BUTEA, COMUNA 
BUTEA, JUDTUL IASI"S-AU LUAT IN CALCUL CHELTUIELILE DIN URMATORUL TABEL(VALORI EXPRIMATE IN LEI). In tabelul la care se face referire sunt trecute 
cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile PAIE, in valoare totala pe cei 5 ani, de 3.315.637 lei care la un pret mediu al acestui produs de 0,30 lei, reprezinta o 
cantitate de peste 11.000 tone, aceasta cantitate neavand nici un fel de legatura cu activitatea descrisa in proiect. Matricea de verificare a bugetului a fost realizata in baza 
datelor prezentate de catre solicitant dar in conditiile in care datele prezentate in studiul de fezabilitate in capitolul 2.2, nu corespund cu obiectul de activitate descris. Nu se 
indeplineste criteriul de eligibilitate EG2, in sensul ca: In capitolul 2.2 din studiul de fezabilitate -Prognoza incasarilor si platilor anii 1-5 de previziune, se specifica 
urmatoarele: In cadrul cheltuielilor din cadrul proiectului "CONSTRUIRE ATELIER PENTRU MECANICA GENERALA SI RACORD UTILITATI IN SAT BUTEA, COMUNA 
BUTEA, JUDTUL IASI"S-AU LUAT IN CALCUL CHELTUIELILE DIN URMATORUL TABEL(VALORI EXPRIMATE IN LEI). In tabelul la care se face referire sunt trecute 
cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile PAIE, in valoare totala pe cei 5 ani, de 3.315.637 lei care la un pret mediu al acestui produs de 0,30 lei/kg, reprezinta o 
cantitate de peste 11.000 tone, aceasta cantitate neavand nici un fel de legatura cu activitatea descrisa in proiect.

928 312 C 01 12 1 24 00084 2012 9 28

ACHIZITII DE UTILAJE 
PENTRU FABRICAREA DE 

CONSTRUCTII METALICE LA 
SC EOLA MAN SRL DIN 

JUDETUL IASI

S.C. EOLA MAN 
S.R.L. IASI

Comuna/Oras 
VALEA LUPULUI Sat 

VALEA LUPULUI
- - - - - - - - - - 194.374 20.994 165.218 0 29.156 140.854.706

Pct.1.5: Actionarii majoritari ai solicitantului nu au proiecte aprobate sau in derulare in cadrul acestei masuri:Verificare pct. 1.5 a - Asociatul IONESCU STEFAN(asociat 
unic al S.C.EOLA MAN S.R.L cu 100% cota de participare in societate conform O.R.C. depus in proiect) nu are în derulare, in mod direct sau prin alte societati,alte 
proiecte finanţate prin FEADR în cadrul aceleiaşi măsuri - M121. In urma verificarii în RECOM a reiesit ca acţionarul/asociatul majoritar IONESCU STEFAN – este 
acţionar/asociat la - S.C.NORD IMOBILIARE S.R.L. cu cota de participare la beneficii şi pierderi: 4%/4% fapt pentru care s-a extins verificarea asupra acesteia în 
documentul 16 si în bazele de date FEADR pentru M121. In urma verificarilor s-a constatat ca societatea respectiva nu are proiecte în derulare si nu a încheiat contracte de 
finanţare cu APDRP pe aceeaşi măsura- M121. 1.5.b- S.C. NORD IMOBILIARE S.R.L nu are proiecte în curs de derulare (în curs de evaluare), proiecte contractate şi 
nefinalizate in cadrul altor masuri. Pentru a proba verificarea realizata, s-au atasat print-screen–urile din bazele de date FEADR si din RECOM identificate pentru solicitan
societatile din care face parte; In urma verificarii doc.16 Tabel centralizator zilnic privind situaţia cererilor de finanţare depuse la OJPDRP-uri, aferent sesiunii M312 01/12-
28.09.2012 s-a constatat ca in comuna Valea Lupului , jud. Iasi s-au depus doua proiecte care au acelasi sediu social, sunt amplasate in aceeasi comuna si au acelasi 
consultant.SC EOLA MARK SRL cu titlul„ Achizitii de utilaje si echipamente pentru captarea si distributia apei la SC Eola Mark SRL din judetul Iasi„ SC EOLA MAN SRL 
cu titlu „Achizitii de utilaje pentru fabricarea de constructii metalice la SC Eola Man SRL din judetul IasiAmbele societati au sediul social in sat Valea Lupului, com. Valea 
Lupului, str. Diminetii, nr. 5, biroul 1 si 2.Proiectele sunt amplasate in sat Valea Lupului, com. Valea Lupului, str. Diminetii, nr. 5.Ambele societati au incheiat contracte de 
inchiriere pentru spatiul unde isi vor desfasoara activitatea cu aceeasi societate SC ANTREPRIZA GENERALA IN CONSTRUCTII SI INSTALATII SRL Iasi, cu incheieri de 
autentificare in data de 26.09.2012, cu numere consecutive 3047 si 3048 si la acelasi notar -BNPA Pantilimon Tataru&amp; Florea –Iasi.SC ANTREPRIZA GENERALA IN 
CONSTRUCTII SI INSTALATII SRL Iasi este reprezentata de domnul Ionescu Stefan , avand calitatea de administrator, iar la SC Eola Man SRL acesta este asociat 
unic.Obiectul contractelor de inchiriere il constituie acelasi imobil cu destinatia de hala de productie , cu suprafta totala de 624 mp, identificata cu numarul cadastral 389-
C1.SC Eola Mark SRL inchiriaza 100 mp hala de productie din totalul de 624 mp si 100 mp parcare din supraf. de 3773 mp , iar SC Eola Man SRL inchiriaza 400 mp hala 
de productie din totalul de 624 mp.In fisa E4.1 Raport asupra verificarii pe teren, expertii OJPDRP Iasi au facuta urmatoarea precizare :„utilitiatile (cai acces, apa, 
canalizare, termice, electrice) sunt comune cu SC EOLA MAN SRL....La art. 8.7 din Contractul de inchiriere este precizat modul de facturare a utilitatilor si anume :„se 
achita la termen toate si orcare cheltuieli generate de folosinta imobilului ,inclusive cota parte ori serviciile de intretinere masurate separate sau proportional cu suprafata 
inchiriata,datorate pentru uzul imobilului,precum ar fi serviciile de electricitate ,telefonice,gaze ,salubritate,apa si canalizare; plata contravalorii utilitatilor se va face dupa 
cum urmeaza:consumurile de utilitati aferente spatiului se achita in termen de 10 zile calendaristice, calculate de la momentul emiterii de catre furnizorul de utilitati”….iar in 
adresa cu nr. 577/30.04.2013 transmisa de expertii OJPDRP Iasi catre APDRP, se mentioneaza si faptul ca hala productie unde isi vor desfasura activitatea cele doua 
societati nu este compartimentata.Concluzionand,investitiile propuse de cei doi solicitanti sunt fractionate, terenul si halele unde sunt montate utilajele cerute prin proiect 
provin de la aceeasi firma SC ANTREPRIZA GENERALA IN CONSTRUCTII SI INSTALATII SRL, iar administratorul acestei societatii este asociat unic la SC Eola Man 
SRL.Astfel, solicitantii au creat conditii artificiale cu scopul de a obtine un ajutor public nerambursabil care sa depaseasca valoarea de 200.000 euro. Proiectul este neelig
deoarece s-a bifat NU la pct. 6. Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor 
măsuriiIn urma verificarii doc.16 Tabel centralizator zilnic privind situaţia cererilor de finanţare depuse la OJPDRP-uri, aferent sesiunii M312 01/12-28.09.2012 s-a constatat 
ca in comuna Valea Lupului , jud. Iasi s-au depus doua proiecte care au acelasi sediu social, sunt amplasate in aceeasi comuna si au acelasi consultant.SC EOLA MARK 
SRL cu titlul„ Achizitii de utilaje si echipamente pentru captarea si distributia apei la SC Eola Mark SRL din judetul Iasi„ SC EOLA MAN SRL cu titlu „Achizitii de utilaje 
pentru fabricarea de constructii metalice la SC Eola Man SRL din judetul IasiAmbele societati au sediul social in sat Valea Lupului, com. Valea Lupului, str. Diminetii, nr. 5, 
biroul 1 si 2.Proiectele sunt amplasate in sat Valea Lupului, com. Valea Lupului, str. Diminetii, nr. 5.Ambele societati au incheiat contracte de inchiriere pentru spatiul unde 
isi vor desfasoara activitatea cu aceeasi societate SC ANTREPRIZA GENERALA IN CONSTRUCTII SI INSTALATII SRL Iasi, cu incheieri de autentificare in data de 
26.09.2012, cu numere consecutive 3047 si 3048 si la acelasi notar -BNPA Pantilimon Tataru&amp; Florea –Iasi.SC ANTREPRIZA GENERALA IN CONSTRUCTII SI 
INSTALATII SRL Iasi este reprezentata de domnul Ionescu Stefan , avand calitatea de administrator, iar la SC Eola Man SRL acesta este asociat unic.Obiectul contractelor 
de inchiriere il constituie acelasi imobil cu destinatia de hala de productie , cu suprafta totala de 624 mp, identificata cu numarul cadastral 389-C1.SC Eola Mark SRL 
inchiriaza 100 mp hala de productie din totalul de 624 mp si 100 mp parcare din supraf. de 3773 mp , iar SC Eola Man SRL inchiriaza 400 mp hala de productie din totalul 
de 624 mp.In fisa E4.1 Raport asupra verificarii pe teren, expertii OJPDRP Iasi au facuta urmatoarea precizare :„utilitiatile (cai acces, apa, canalizare, termice, electrice) 
sunt comune cu SC EOLA MAN SRL La art 8 7 din Contractul de inchiriere este precizat modul de facturare a utilitatilor si anume : se achita la termen toate si orcar

Page 268 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

929 312 C 01 12 1 24 00065 2012 9 28

ACHIZITII DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE PENTRU 

CAPTAREA SI DISTRIBUTIA 
APEI LA SC EOLA MARK SRL 

DIN JUDETUL IASI

S.C. EOLA MARK 
S.R.L. IASI

Comuna/Oras 
VALEA LUPULUI Sat 

VALEA LUPULUI
- - - - - - - - - - 262.255 75.600 183.578 0 78.677 141.038.284

Pct.1.5: Actionarul majoritar al solicitantului nu are proiecte aprobate sau in derulare in cadrul acestei masuri:Verificare pct. 1.5 - Asociatul Nicula Elena (asociat unic al 
S.C. Eola Mark S.R.L cu 100% cota de participare in societate conform O.R.C. depus in proiect) nu are în derulare, in mod direct sau prin alte societati,alte proiecte 
finanţate prin FEADR în cadrul aceleiaşi măsuri – M312 In urma verificarii în RECOM a reiesit ca acţionarul/asociatul majoritar Nicula Elena – nu este acţionar/asociat la 
alte societati. In urma verificarii doc.16 Tabel centralizator zilnic privind situaţia cererilor de finanţare depuse la OJPDRP-uri, aferent sesiunii M312 01/12-28.09.2012 s-a 
constatat ca in comuna Valea Lupului , jud. Iasi s-au depus doua proiecte care au acelasi sediu social, sunt amplasate in aceeasi comuna si au acelasi consultant.- SC 
EOLA MARK SRL cu titlul„ Achizitii de utilaje si echipamente pentru captarea si distributia apei la SC Eola Mark SRL din judetul Iasi„ - SC EOLA MAN SRL cu titlu 
„Achizitii de utilaje pentru fabricarea de constructii metalice la SC Eola Man SRL din judetul IasiAmbele societati au sediul social in sat Valea Lupului, com. Valea Lupului, 
str. Diminetii, nr. 5, biroul 1 si 2.Proiectele sunt amplasate in sat Valea Lupului, com. Valea Lupului, str. Diminetii, nr. 5.Ambele societati au incheiat contracte de inchiriere 
pentru spatiul unde isi vor desfasoara activitatea cu aceeasi societate SC ANTREPRIZA GENERALA IN CONSTRUCTII SI INSTALATII SRL Iasi, cu incheieri de 
autentificare in data de 26.09.2012, cu numere consecutive 3047 si 3048 si la acelasi notar -BNPA Pantilimon Tataru&amp; Florea –Iasi.SC ANTREPRIZA GENERALA IN 
CONSTRUCTII SI INSTALATII SRL Iasi este reprezentata de domnul Ionescu Stefan , avand calitatea de administrator, iar la SC Eola Man SRL acesta este asociat 
unic.Obiectul contractelor de inchiriere il constituie acelasi imobil cu destinatia de hala de productie , cu suprafta totala de 624 mp, identificata cu numarul cadastral 389-
C1.SC Eola Mark SRL inchiriaza 100 mp hala de productie din totalul de 624 mp si 100 mp parcare din supraf. de 3773 mp , iar SC Eola Man SRL inchiriaza 400 mp hala 
de productie din totalul de 624 mp. In fisa E4.1 Raport asupra verificarii pe teren, expertii OJPDRP Iasi au facuta urmatoarea precizare :„utilitiatile (cai acces, apa, 
canalizare, termice, electrice) sunt comune cu SC EOLA MAN SRL....La art. 8.7 din Contractul de inchiriere este precizat modul de facturare a utilitatilor si anume :„se 
achita la termen toate si orcare cheltuieli generate de folosinta imobilului ,inclusive cota parte ori serviciile de intretinere masurate separate sau proportional cu suprafata 
inchiriata,datorate pentru uzul imobilului,precum ar fi serviciile de electricitate ,telefonice,gaze ,salubritate,apa si canalizare; plata contravalorii utilitatilor se va face dupa 
cum urmeaza:consumurile de utilitati aferente spatiului se achita in termen de 10 zile calendaristice, calculate de la momentul emiterii de catre furnizorul de utilitati”….iar in 
adresa cu nr. 577/30.04.2013 transmisa de expertii OJPDRP Iasi catre APDRP, se mentioneaza si faptul ca hala productie unde isi vor desfasura activitatea cele doua 
societati nu este compartimentata.Concluzionand,investitiile propuse de cei doi solicitanti sunt fractionate, terenul si halele unde sunt montate utilajele cerute prin proiect 
provin de la aceeasi firma SC ANTREPRIZA GENERALA IN CONSTRUCTII SI INSTALATII SRL, iar administratorul acestei societatii este asociat unic la SC Eola Man 
SRL.Astfel, solicitantii au creat conditii artificiale cu scopul de a obtine un ajutor public nerambursabil care sa depaseasca valoarea de 200.000 euro. In urma verificarii 
doc.16 Tabel centralizator zilnic privind situaţia cererilor de finanţare depuse la OJPDRP-uri, aferent sesiunii M312 01/12-28.09.2012 s-a constatat ca in comuna Valea 
Lupului , jud. Iasi s-au depus doua proiecte care au acelasi sediu social, sunt amplasate in aceeasi comuna si au acelasi consultant.- SC EOLA MARK SRL cu titlul„ 
Achizitii de utilaje si echipamente pentru captarea si distributia apei la SC Eola Mark SRL din judetul Iasi„ - SC EOLA MAN SRL cu titlu „Achizitii de utilaje pentru fabricare
de constructii metalice la SC Eola Man SRL din judetul IasiAmbele societati au sediul social in sat Valea Lupului, com. Valea Lupului, str. Diminetii, nr. 5, biroul 1 si 
2.Proiectele sunt amplasate in sat Valea Lupului, com. Valea Lupului, str. Diminetii, nr. 5.Ambele societati au incheiat contracte de inchiriere pentru spatiul unde isi vor 
desfasoara activitatea cu aceeasi societate SC ANTREPRIZA GENERALA IN CONSTRUCTII SI INSTALATII SRL Iasi, cu incheieri de autentificare in data de 26.09.2012, 
cu numere consecutive 3047 si 3048 si la acelasi notar -BNPA Pantilimon Tataru&amp; Florea –Iasi.SC ANTREPRIZA GENERALA IN CONSTRUCTII SI INSTALATII 
SRL Iasi este reprezentata de domnul Ionescu Stefan , avand calitatea de administrator, iar la SC Eola Man SRL acesta este asociat unic.Obiectul contractelor de inchiriere 
il constituie acelasi imobil cu destinatia de hala de productie , cu suprafta totala de 624 mp, identificata cu numarul cadastral 389-C1.SC Eola Mark SRL inchiriaza 100 mp 
hala de productie din totalul de 624 mp si 100 mp parcare din supraf. de 3773 mp , iar SC Eola Man SRL inchiriaza 400 mp hala de productie din totalul de 624 mp. In fisa 
E4.1 Raport asupra verificarii pe teren, expertii OJPDRP Iasi au facuta urmatoarea precizare :„utilitiatile (cai acces, apa, canalizare, termice, electrice) sunt comune cu SC 
EOLA MAN SRL....La art. 8.7 din Contractul de inchiriere este precizat modul de facturare a utilitatilor si anume :„se achita la termen toate si orcare cheltuieli generate de 
folosinta imobilului ,inclusive cota parte ori serviciile de intretinere masurate separate sau proportional cu suprafata inchiriata,datorate pentru uzul imobilului,precum ar fi 
serviciile de electricitate ,telefonice,gaze ,salubritate,apa si canalizare; plata contravalorii utilitatilor se va face dupa cum urmeaza:consumurile de utilitati aferente spatiului 
se achita in termen de 10 zile calendaristice, calculate de la momentul emiterii de catre furnizorul de utilitati”….iar in adresa cu nr. 577/30.04.2013 transmisa de expertii 
OJPDRP Iasi catre APDRP, se mentioneaza si faptul ca hala productie unde isi vor desfasura activitatea cele doua societati nu este 
compartimentata Concluzionand investitiile propuse de cei doi solicitanti sunt fractionate terenul si halele unde sunt montate utilajele cerute prin proiect provin de la aceea

930 312 M 01 12 1 24 00115 2012 9 28 CENTRU DE RECUPERARE 
PIETRARIE

GROSU VLAD 
DUMITRU IASI

Comuna/Oras 
BARNOVA Sat 

PIETRARIA
- - - - - - - - - - 285.703 0 199.992 0 85.711 141.238.276

Ref. pct. 1.6-In urma analizarii proiectului se constata ca activitea propusa in cadrul Centrului de recuperare , cu functiuni de cazare, masa , sservicii de tratament si 
recuperare este specifica codului CAEN 8710.Codul CAEN 8710 aferent acestei activitati nu se regaseste in ANEXA 9- Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt 
eligibile la finanţare în cadrul măsurii 312 ,deci activitatea nu este eligibila. Ref EG6- Contractele privind dreptul de folosinta al terenului pe care se va realiza investitia nu 
sunt incheiate pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare.Nu a prezentat extras de carte funciara pentru contractul de comodat( s-a prezentat 
un extras de carte funciara in care nu este mentionat contractul de comodat si numele solicitantului) Ref.pct.3.1, 3.3-Cheltuielile eligibile si neeligibile nu sunt detaliate in 
cadrul cap. 4.1 pe devize obiect .Devizele pe obiect nu sunt corelate cu devizul general si bugetul indicativ. Ref. pct.4.3-Pentru serviciile de consultanta nu s-a prezentat 
devize defalcate cu estimarea costurilor. Ref.pct.4.5-Nu s-a prezentat declaratia proiectantului privind sursa de preturi pentru lucrari. Ref. pct. 1.6-In urma analizarii 
proiectului se constata ca activitea propusa in cadrul Centrului de recuperare , cu functiuni de cazare, masa , si servicii de tratament si recuperare este specifica codului 
CAEN 8710.Codul CAEN 8710 aferent acestei activitati nu se regaseste in ANEXA 9- Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul 
măsurii 312 ,deci activitatea nu este eligibila.Ref EG6- Contractele privind dreptul de folosinta al terenului pe care se va realiza investitia nu sunt incheiate pe o perioada de 
cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare.Nu a prezentat extras de carte funciara pentru contractul de comodat( s-a prezentat un extras de carte funciara in 
care nu este mentionat contractul de comodat si numele solicitantului) Ref.pct.3.1, 3.3-Cheltuielile eligibile si neeligibile nu sunt detaliate in cadrul cap. 4.1 pe devize obiect 
.Devizele pe obiect nu sunt corelate cu devizul general si bugetul indicativ.Ref. pct.4.3-Pentru serviciile de consultanta nu s-a prezentat devize defalcate cu estimarea 
costurilor. Ref.pct.4.5-Nu s-a prezentat declaratia proiectantului privind sursa de preturi pentru lucrari. Ref. Indicatorii de monitorizare :-Nu este specificat tipul actiunii-
Numar locuri de munca nou create specificat in Indicatorii de monitorizare este diferit de numarul locuri de munca nou create specificat in SF-cap.7.2-SF-cap.1.4, cap.3.1-
Nu sunt specificate date referitoare teren si la contractele de folosinta.-SF-cap 2.3 Nu sunt specificate capacitatile de servicii.-Ref.cap.3.8-Nu s-a fundamentat necesitatea 
achizitionarii echipamentelor si utilajelor in raport cu constructiile in care urmeaza sa fie amplasate acestea.

931 312 C 01 12 1 24 00106 2012 9 28
STUDIU DE FEZABILITATE 

FABRICA IMBUTELIERE APE 
NATURALE

S.C. IZVORUL 
PIETRARIE S.R.L. IASI

Comuna/Oras 
BARNOVA Sat 

PIETRARIA
- - - - - - - - - - 236.000 8.169 200.000 0 36.000 141.438.276

Declarația privind încadrarea în categoria microintreprinderilor NU este completată corect și nu este semnată. - Beneficiarul, conform Declarației F, este plătitor de TVA, în 
consecință TVA-ul trebuia trecut pe neeligibil. - La cheltuielile neeligibile NU a fost calculat TVA-ul.- La Cap. 4, subcap. 4.3 Utilaje cu montaj este trecută suma de 23.567 
euro la care nu este menționat montajul și nu este specificat în ce constă această cheltuială(D.O., Anexa A2)- In Anexele A1- A3 NU este menționat TVA-ul.- Incadrarea 
cheltuielilor nu este făcută conform HG 28/2008, existând neconcordanțe între DO, DG și BI(Dotările: leptop, telefoane, fax, sistem supraveghere video sunt eronat trecute 
la subcap. 4.4- Utilaje și echipamente fără montaj). - Pentru Linia de îmbuteliere apă plată – utilaj cu valoare mai mare de 15.000 euro, nu sunt atașate decât 2 oferte de 
prețuri. - Beneficiarul, conform Declarației F, este plătitor de TVA, în consecință TVA-ul trebuia trecut pe neeligibil. - La cheltuielile neeligibile NU a fost calculat TVA-ul.- La 
Cap. 4, subcap. 4.3 Utilaje cu montaj este trecută suma de 23.567 euro la care nu este menționat montajul și nu este specificat în ce constă această cheltuială(D.O., Anexa 
A2)- Nu exista oferta pentru panouri solare. CF1. In Certificatul constatator ORC sediul social este menționat în satul Vișan, com. Bârnova, jud. Iași, -În B1.2 sediul social 
este trecut în satul Pietrăria, com. Bârnova, jud. Iași.2. Beneficiarul, conform Declarației F, este plătitor de TVA, în consecință TVA-ul trebuia trecut pe neeligibil. 3. La 
cheltuielile neeligibile NU a fost calculat TVA-ul.4. La Cap. 4, subcap. 4.3 Utilaje cu montaj este trecută suma de 23.567 euro la care nu este menționat montajul și nu este 
specificat în ce constă această cheltuială(D.O., Anexa A2)5. In Anexele A1- A3 NU este menționat TVA-ul.6. Incadrarea cheltuielilor nu este făcută conform HG 28/2008, 
existând neconcordanțe între DO, DG și BI(Dotările: leptop, telefoane, fax, sistem supraveghere video sunt eronat trecute la subcap. 4.4- Utilaje și echipamente fără 
montaj).7. DG și o parte din DO nu sunt semnate de proiectant.8. In Lista E NU este menționat numărul de luni de implementare.9. Indicatorii de monitorizare nu sunt 
corect întocmiți.SF1. La Cap. 2, subcap. 2.3 nu sunt descrise capacitățile de producție propuse, investițiile în producerea de energie regenerabilă.2. In Cap.3: - 
subcap.3.1.1 - neconcordanță în amplasarea construcției; - subcap.3.2.1 - sunt prevăzute a fi construite 2 birouri, unul la parter, altul la etaj- cheltuielile cu spațiile 
neproductive fiind neeligibile și aceste cheltuieli trebuiau trecute pe Neeligibil. - subcap.3.2.2 – Nu sunt descrise în nici un fel rețelele și nu sunt prezentate dimensiunile 
încăperilor. 3. Există neconcordanță în descrierele din cap. 3.5 și cap. 3.6 in ce privește modul de alimentare cu apă(la pag. 29 se afirma ca alimentarea cu apă se va face 
de la rețeaua APAVITAL Iași, la pag. 32 se menționează că în zonă nu există rețea publică de apă) 4. Cap. 3.8 - Nu este întocmit conform Modelului cadru în sensul că nu 
este prezentată forma tabelară care să contină valoarea fara TVA, valoarea TVA-ului, valoarea totala cu TVA. - Nu sunt prezentate caracteristicile tehnice și functionale ale 
utilajelor/echipamentelor, dotărilor ce urmeaza a fi achiziționate. 5. Pentru cheltuielile privind PERE nu exista DO separat. 6. Nu este descrisă sursa de materie prima, apă 
pentru îmbuteliere și nici cheltuielile pentru procurarea recipientelor(PET-uri) în care se va îmbutelia apa.CF+SF+DOCUMENTE1. Există neconcordanță in privința 
sistemului de utilizare a echipamentului pentru producerea de energie din surse regenerabile(în SF este descris sistemul de încalzire cu panouri solare iar în DO sunt 
trecute 2 kituri panouri fotovoltaice.2. Nu exista oferta pentru panouri solare.3. Declarația privind încadrarea în categoria microintreprinderilor NU este completată corect și 
nu este semnată.4. Pentru Linia de îmbuteliere apă plată – utilaj cu valoare mai mare de 15.000 euro, nu sunt atașate decât 2 oferte de prețuri.5. O parte din documentele 
atașate(Contractul de vânzare cumpărare, Fișa E 2.1 din Dosarul admistrativ, sunt semnate intr-un anumit fel în schimb Declarațiile pe proprie răspundere privind 
deschiderea punctului de lucru, cea pentru că va urma un curs de pregătire profesionala, Declarația privind respectarea regulii de cumul a ajutorului de stat și a ajutorului de 
minimis sunt semnate în cu totul alt fel.6. Unele documente (CU, Decizia etapei de evaluare inițială de la APM, Studiul Geotehnic) sunt eliberate pentru SC IZVORUL 
PIETRARIE SRL – reprezentată prin TOMA CALIN –FLORIN, persoană care nu este mentionată nici în Certificatul constatator ORC și nici nu este imputernicită prin vreo 
procură.

932 312 M 01 12 1 24 00105 2012 9 28

„ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
PENTRU DOTAREA UNEI 
SECTII DE REALIZARE DE 

MIC MOBILIER”

ARNAUTU 
BOGDAN-IONUT IASI

Comuna/Oras 
CIUREA Sat 

HLINCEA
- - - - - - - - - - 69.268 0 58.878 0 10.390 141.497.154

- EG2 - Avand in vedere ca in Cererea de finantare, materiile prime utilizate in vederea derularii activitatii de productie sunt cheresteaua si palul, in proportie de 100 %, fara 
a fi evidentiati bustenii, iar in raspunsul la solicitarea de informații suplimentare s-a precizat ca pentru multe dintre produsele finite nu va fi folosita scandura, ci busteni 
prelucrati la fierastraul panglica, consideram ca sunt contradictii intre raspunsul formulat in urma solicitarii de informatii suplimentare si informatiile furnizate in cadrul MJ. 
Ca urmare a celor prezentate mai sus, achizitia Masinii de debitat busteni nu se justifica. - Nu s-a justificat materia prima pentru „cantitatea de brichete prevazuta in cadrul 
proiectiilor financiare. S-a precizat doar că, cantitatea utilizata, conform raspunsului la informatiile suplimentare, va fi cu 10 % mai mare decât cea prevazuta în proiectia 
veniturilor si cheltuielilor.” Astfel nu au fost justificate sursele de obținere a materiei prime si nici clientii pentru produsul finit brichete. - EG6 - Conforn Certificatului ORC și a 
fotografiilor atasate la vizita pe teren, la momentul depunerii cererii de finantare, spatiul aferent realizarii investitiei propuse prin proiect era ocupat cu atelierul in care 
societatea comerciala AMIGAS BOG al carei asociat majoritar este dl. Mitica Arnautu, precum si Mitica V. Arnautu Intreprindere Individuala isi desfăsurau activitatea. Astfel 
la momentul depunerii cererii de finantare, spatiul nu putea face obiectul realizării investitiei propuse prin proiect fiind ocupat cu „echipamente si utilaje mai vechi, uzate fizic 
si moral, aferente altei investitii, si anume ale atelierului de tamplarie al dlui Arnautu Mitica”, asa cum s-a subliniat si in solicitarea de informatii suplimentare. Conform 
raspunsului la solicitarea de informatii suplimentare „activitatea acestuia s-a incheiat mai tarziu, documentar la Camera de comert”, fara a fi atasat vreun document 
justificativ in acest sens. Spatiul aferent investititei nu permite desfasurarea celor doua activitati in acelasi timp.- Nu s-a prezentat la solicitarea de informatii suplimentare, 
Declaratia furnizorului privind necesitatea montajului pentru toate utilajele atasate in ofertele atasate cererii de finantare, conform solicitării formulate în E3.4.

Page 269 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

933 312 M 01 12 1 24 00110 2012 9 28

ACHIZIŢIE DE UTILAJE 
PENTRU LUCRĂRI DE 

PREGĂTIRE A TERENULUI IN 
CADRUL SC NEW AGE 

CONSTRUCTION SERVICES 
SRL, LOCALITATEA 

POPRICANI, JUDETUL IASI

SC NEW AGE 
CONSTRUCTION 
SERVICES SRL

IASI
Comuna/Oras 

POPRICANI Sat 
POPRICANI

- - - - - - - - - - 138.967 0 97.277 0 41.690 141.594.431

Activitatile prognozate, conform codurilor CAEN propuse in anexa B1, nefiind in totalitate viabile/eligibile nu s-a mai completat Matricea de verificare a viabilitatii economico-
financiare a proiectului. Solicitantul nu face dovada detinerii dreptului real de folosinta asupra suprafetelor de teren ce constituie cale de acces, respectiv 230 mp si 102 mp 
ce reprezinta cota indiviza din suprafetele totale de 776 mp si 630 mp cu numere cadastrale 266/1/4 si 266/4. Extrasul de carte funciara face referire doar la suprafata de 
1170 mp cu numar cadastral 266/1/2; nu sunt anexate la Cererea de finantare alte documente care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru.Prin proiect se 
propune achizitionarea unor utilaje – un buldoexcavator si un miniexcavator – previzionandu-se activitati multiple:a) Lucrari de excavatiib) Lucrari de nivelare si terasarec) 
Umpluturi cu pamant compactated) Strat de balast compactate) Inchiriere utilaje cu operator,realizate inclusiv cu utilaje ce se vor inchiria de solicitant (autobasculante, 
cilindru vibrocompactor), desfasurarea activitatilor depinzand de disponibilitatea unor terte persoane de a inchiria utilaje, caz in care nu se poate demonstra viabilitatea 
investitiei.Raportat la categoriile de lucrari ce se doresc a fi oferite, pentru activitatea de inchiriere a utilajelor cu operator, solicitantul nu are cod CAEN pentru aceasta 
activitate; codul CAEN 4399, mentionat in Cererea de finantare, include inchirierea doar a “echipamentelor de constructii, de utilizare generala, cu operatori”, nu si 
inchirierea utilajelor de constructii. De asemeni, descrierea activitatii de compactare strat de ballast face referire la compactarea drumului, activitate ce face obiectul codului 
CAEN 4211 “Lucrari de constructie a drumurilor care include constructia de autostrazi, strazi, drumuri si alte cai de acces pentru vehicole si pietoni”.

934 312 M 01 12 1 24 00103 2012 9 28

ÎNFIINŢAREA 
MICROÎNTREPRINDERII S.C. 

COMO BILIS S.R.L. PRIN 
DOTAREA CU UTILAJE 
PERFORMANTE ÎN SAT 

COSTEŞTI, COMUNA 
COSTEŞTI, JUDEŢUL IAŞI

S.C. COMO BILIS 
S.R.L. COSTEŞTI IASI

Comuna/Oras 
COSTESTI Sat 

COSTESTI
- - - - - - - - - - 256.531 0 198.804 0 57.727 141.793.235

Prin proiect solicitantul isi propune achizitionarea urmatoarelor echipamente -Printer pentru tiparit alb/negru -69.000 euro-Masina brosat carti -1.980 euro-laminator termic-
5.116 euro-Banc de lucru 1520 euro-Masina rotunjit cotorul de carte- 1500 euro-Masina de taiat colturi -500 euro-Ghilotina pentru taiat hartie-33.000 euro-Cort evenimente 3 
buc – 39.400 euro- Container 2 buc - 4000 euro-Grup electrogen – 2000 euro-Trusa scule – 3500 euro.si isi propune desfasurarea de activitati conform urmatoarelor coduri 
CAEN:1812-Alte activitati de tiparire n.c.a 1814-Legatorie si servicii conexe8230-Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselorPentru care va angaja 
urmatoarele categorii de personal:2 operatori instalare cort evenimente, 1 responsabil marketing, 2 operatori echipament tiparire digitala, 1 operator calculator (desi prin 
proiect nu exista cheltuieli aferente achizitionarii unui laptop/calculator), 1 operator ghilotina si masina de brosat si 1 operator masini pentru legatorie.1.6- Solicitantul este 
inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect?Pentru organizarea de evenimente, solicitantul doreste sa achizitioneze trei corturi-evenimente, dar 
dimensiunile sunt extrem de reduse: pagina 33 din MJ- h=2,7, l=2,4 m, L=5 m cu o suprafata aproximativa de 12-13 mp si nu permit organizarea evenimentelor propuse. 
Desi in MJ se mentioneaza organizarea conferinte, congrese, conventii si intruniri, la pagina 29, la furnizori se precizeaza ca aprovizionarea va consta in decoratiuni, 
aranjamente florale si artificii, furnizarea acestor servicii realizandu-se in cadrul activitatilor apartinand altor coduri CAEN.Investitia propusa prin proiect nu se incadreaza in 
codul CAEN 8230 intrucat solicitantul nu asigura servicii de organizarea a expozitiilor, targurilor si congreselor, asa cum sunt mentionate in cod CAEN Rev.2: "servicii de 
consultanta, asistenta la alegerea spatiului, servicii de marketing, organizarea sau furnizarea de servicii de secretariat, echipamente de birou si de personal pentru 
inregistrarea si administrarea afacerilor, furnizarea si instalarea echipamentelor, cum ar fi echipamentele audiovizuale necesare organizarii de evenimente, organizarea sau 
furnizarea de servicii de rezervare a cazarii, inclusiv negocierea de reduceri pentru grupuri, etc., iar la organizarea expozitiilor se precizeaza ca sunt incluse si servicii gen: 
consultanta cu privire la toate aspectele legate de expozitii..." activitati pe care solicitantul nu le descrie in MJ. De asemenea, solicitantul nu pune la dispozitia potentialilor 
clienti mobilier, elemente de logistica, ci achizitioneaza doar 3 corturi de dimensiuni foarte mici, respectiv 13 mp.Avand in vedere cele mentionate, punctul 1.6 nu este 
indeplinit intrucat investitiile propuse prin proiect nu se incadreaza in codul CAEN 8230- Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor.Mentionam ca 
activitatile propuse prin proiect nu sunt complementare. EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei.Referitor la codul CAEN 8230- Activitati de 
organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor:In MJ nu este prezentat flux tehnologic al desfasurarii activitatilor propuse, modul de amplasare a echipamentelor in cele 
doua containere ce urmeaza a se achizitiona, cum se vor asigura utilitatile necesare functionarii investitiei. Prin proiect se propune achizitia unui generator si a doua 
containere fara a prezenta necesarul de energie al echipamentelor raportat la capacitatea generatorului. Intrucat solicitantul isi propune achizitionarea unor corturi-eveniment 
la dimensiuni extrem de reduse si un container, care nu sunt specifice activitatilor legate de organizarea expozitiilor, targurilor si congreselor, nu s-a demonstrat viabilitatea 
investitiei, mai ales ca solicitantul nu asigura mobilier si logistica in vederea desfasurarii unor astfel de evenimente, precum si asistenta/consultanta in organizarea 
evenimentelor.De asemenea, la pagina 27, solicitantul a precizat ca evenimentele se vor organiza in Targu Frumos, zona unde se vor amplasa aceste corturi- sat Costesti- 
fiind situata la 50 de km de Iasi in acest caz- nu este viabila investitia, in contextul in care principalii clienti ai solicitantului sunt:-Camera de comert cu 30% din vanzari;-
Iulius Group SRL- cu 25% din vanzari;- Complex Hotelier Unirea- cu 45%, (acesti potentiali clienti avand sediile sociale in Iasi), iar solicitantul nu asigura elementele 
necesare desfasurarii evenimentelor pe care le propune prin proiect. In ceea ce priveste activitatile propuse prin codurile CAEN 1812- Alte activitati de tiparire n.c.a si 1814- 
Legatorie si servicii conexe: Pentru fluxul de productie al activitatii de tiparire conform mentiunilor de la pag. 36 etapa 2: prelucrarea imaginilor pe calculator si obtinerea 
variantelor finale pentru tipar este necesar calculator, pentru care isi propune si angajarea unui operator, dar acest calculator nu urmeaza a fi achizitionat prin proiect si nici 
nu se mentioneaza in MJ ca il detine.Produsele propuse prin proiect aferente codurilor CAEN 1812 si 1814 sunt:-Tiparituri publicitare: brosuri, afise, cataloage, prospecte si 
alte tiparituri publicitare-Imprimate comerciale: albume, agende, calendare si alte imprimate comerciale-Produse de legatorie: coperti de piele lucrate manual Pentru aceste 
produse (brosuri, afise, cataloage, prospecte, albume, agende, calendare, alte tiparituri publicitare si imprimante comerciale) nu este prevazuta piata de desfacere, nici 
potentialii clienti, capacitatea de productie propusa fiind de 4000 bucati tiparituri publicitare, 16.000 bucati imprimate comerciale si 2000 produse de legatorie.In MJ la pag 
36 se mentioneaza ca se vor obtine produse de legatorie: coperti de piele lucrate manual, fara a preciza cum se vor realiza artizanal aceste coperti avand in vedere ca se 
urmareste achizitionarea de masini pentru rotunjit cotorul la carte si de brosat carti. Pentru desfasurarea activitatii de legatorie si tiparire prin proiect se propune 
achizitionarea de container, generator, printer alb-negru(in oferta nu sunt mentionate dimensiunile), banc de lucru(1mx0,5m), masina brosat carti si masina rotunjit cotorul la 
carte (dimensiuni 46x73x142 cm), masina de taiat colturi.Intrucat solicitantul nu precizeaza cum vor fi amplasate aceste utilaje in container, nu detaliaza un flux, nu 
specifica amplasarea containerului aferent desfasurarii activitatii propuse si nu prezinta necesarul de energie al echipamentelor raportat la capacitatea generatorului, aceasta 
activitate nu isi demonstreaza viabilitatea

935 312 M 01 12 1 24 00117 2012 9 28

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
INFIINTAREA SPALATORIEI 
TEXTILE SC SPALATORIA 
QUARTZ SRL IN COMUNA 
LETCANI, JUDETUL IASI

SC SPALATORIA 
QUARTZ SRL IASI

Comuna/Oras 
LETCANI Sat 

LETCANI
- - - - - - - - - - 172.158 0 120.510 0 51.648 141.913.745

EG2– Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei deoarece spatiul in care doreste sa amplaseze masinile de spalat nu sunt amenajate corespunzator.EG6-Cladirea 
inchiriata nu este amenajata conform celor precizate in cererea de finantare, la vizita in teren era destinat depozitarii diverse materiale, nu avea racord la energie electrica, 
apa si canalizare. 1. SC SPALATORIA CRISTAL SRL –„Achizitie utilaje specializate in vederea infiintarii unei spalatorii textile in comuna Letcani, Judetul Iasi”SC 
SPALATORIA QUARTZ SRL – „Achizitie utilaje pentru infiintarea spalatoriei textile in comuna Letcani, judetul Iasi”2. Sediu social diferit.3. Acelasi amplasament comuna 
Letcani, Judetul Iasi-SC SPALATORIA CRISTAL SRL- cladirea C1 nr cadastral 61289 , suprafata 822 mp conform Contractului de inchiriere nr 2996/25.09.2012 de la 
proprietar Bulgaru Cristina,-SC SPALATORIA QUARTZ SRL -cladirea C1 nr cadastral 61290 , suprafata 832 mp conform Contractului de inchiriere nr 2995/25.09.2012 de 
la proprietar Bulgaru Cristina,- SC XYA PROFILE SRL-Comuna Letcani- SC HOLLION STEEL SRL -Comuna Letcani- S.C. FABRICA DE TIPAR S.R.L.- Comuna Letcani-
S.C. COSUL CU PAINE S.R.L.- Comuna Letcani- SC LUKAROM PRINT &amp; GRAPHIC SRL- Comuna Letcani4. Reprezentat legal diferit,5. Acelasi consultant:SC 
SPALATORIA CRISTAL SRL- SC SPES CONSULTING SRL –Ec. Istrati NataliaSC SPALATORIA QUARTZ SRL - SC SPES CONSULTING SRL –Ec. Istrati Natalia

936 312 M 01 12 1 24 00100 2012 9 28 FABRICA DE MOBILA CEPA S.C. CEPA 
PRODUCT IASI

Comuna/Oras 
BARNOVA Sat 

BARNOVA
- - - - - - - - - - 194.838 0 165.612 0 29.226 142.079.357

Ref. EG 6-Solicitantul nu a prezentat extras de carte funciara sau document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru pentru imobilul unde se realizeaza 
investitia Ref. pct.3.1, 3.3Conform Ghidului solicitantului "Achiziţionarea de mijloace de transport specializate şi utilaje reprezintă o cheltuială eligibilă, atât timp cât acestea 
deservesc în mod direct activităţile specifice desfăşurate propuse prin proiect şi se încadrează în definiţia mijloacelor de transport specializate din HG 224/2008"Din 
prezentarea tehnica a autovehicolului propus a fi achizitionat reiese ca acesta poate fi utilizat la tranportul oricaror bunuri /bunuri, nefiind elibil prin programul 
FEADRConform expertizei tehnice a cladirii ce face obiectul investitiei, se constata ca aceasta necesita o serie de lucrari de consolidare si de reamenajare a spatiilor.Nu s-
au evidentiat in cadrul DO,DG, BI cheltuielile cu aceste lucrari –rubrica cheltuieli neeligibile.Deoarece pentru cladirea unde vor fi amplasate utilajele s-a prezentat un 
contract de folosinta, montajul acestora reprezinta cheltuiala neeligibila. Ref. EG 6-Solicitantul nu a prezentat extras de carte funciara sau document emis de autoritatile 
competente care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru pentru imobilul unde se realizeaza investitiaRef. pct.3.1, 3.3Conform Ghidului solicitantului 
"Achiziţionarea de mijloace de transport specializate şi utilaje reprezintă o cheltuială eligibilă, atât timp cât acestea deservesc în mod direct activităţile specifice desfăşurate 
propuse prin proiect şi se încadrează în definiţia mijloacelor de transport specializate din HG 224/2008"Din prezentarea tehnica a autovehicolului propus a fi achizitionat 
reiese ca acesta poate fi utilizat la tranportul oricaror bunuri /bunuri, nefiind elibil in cadrul acestei masuriConform expertizei tehnice a cladirii ce face obiectul investitiei, se 
constata ca aceasta necesita o serie de lucrari de consolidare si de reamenajare a spatiilor.Nu s-au evidentiat in cadrul DO,DG, BI cheltuielile cu aceste lucrari –rubrica 
cheltuieli neeligibile.Deoarece pentru cladirea unde vor fi amplasate utilajele s-a prezentat un contract de folosinta, montajul acestora reprezinta cheltuiala neeligibila.Ref -SF 
cap 3.2, 3.6Nu s-au prezentat date tehnice privind constructia unde va fi amplasata investitia ( compartimentare,suprafata utila ale incaperilor). Nu s-au mentionat concret 
utilatile cladirii(apa,energie,canalizare, incalzire etc)Neconcordanta intre suprafata unde vor fi amplasate utilajelor (conf planselor) si suprafata detinuta in folosinta conform 
contractului de inchiriere detinut(Su 133,17 mp, Sc-162 mp- suprafata construita in folosinta conform contractului de inchiriere-S-120mp).Ref-SF-cap.3.8Nu s-au prezentat 
caracteristici tehnice a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajeleNu s-a fundamentat necesitatea achizitionarii utilajelor si nu s-a descris fluxul tehnologic aplicat 
in cadrul proiectului.
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937 312 C 01 12 1 24 00101 2012 9 28

                 ÎNCURAJAREA 
PRODUCŢIEI ÎN MEDIUL 

RURAL PRIN SPRIJINIREA 
ACTIVITĂŢII DE LEGĂTORIE A 

MICRO-INTREPRINDERII   
                DELIART CREATIV

S.C. DELIART 
CREATIV S.R.L. IASI

Comuna/Oras 
MIROSLAVA Sat 

MIROSLAVA
- - - - - - - - - - 234.500 12.500 199.300 0 35.200 142.278.657

În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că Reprezentantul legal – doamna Racoveanu Eromanga-Delia nu mai detine actiuni la alte firme.In urma verificarilor, 
actionarul unic si a solicitantul, nu au fost gasiti cu proiecte finalizate sau in derulare in cadrul aceleiasi masuri. Apar diferente dar se rspecta criteriul. Solicitantul nu a atas
la dosar oferte sau print screen dupa baza de date. Nu au fost solicitate informatii suplimentare intrucat proiectul este neeligibil. Observaţiile CRPDRP :Din analiza punctului 
6 s-au constatat urmatoarele:1. Nu au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte cu acelasi titlu; 2. Nu au fost identificate în cadrul măsurii 312, 
sesiunea 01/12 proiecte care să aibă același sediu social cu al solicitantului S.C DELIART CREATIV S.R.L. Jud. IASI, sat CIURBESTI, com. MIROSLAVA, Cod Postal 
707308;3. In urma analizei doc. 16 s-a constatat existenta unui numar de 8(opt) proiecte cu constructii montaj si 4(patru) proiecte fara constructii montaj depuse pe masura 
312 in cadrul sesiunii 01/12 in comuna Miroslava. Dintre proiectele depuse s-a constatat existenta a 3(trei) proiecte care solicita finantare pentru activitati similare. Acestea 
sunt:S.C. PRIMO PAPER S.R.L.- CAEN-3299; 1721; 1723; 1729S.C. MELIPRINT S.R.L.- CAEN-1812S.C. DELIART CREATIV S.R.L.-CAEN- 1813; 1814 4. Nu au fost 
identificate alte proiecte în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 16, la care doamna Racoveanu Eromanga-Delia să fie reprezentant legal. 5. Același 
consultant –SC AXXA REGIONAL MANAGEMENT SRL a fost identificat doar la cele trei proiecte mentionate mai sus, respectiv S.C. PRIMO PAPER S.R.L, S.C. 
MELIPRINT S.R.L, S.C. DELIART CREATIV S.R.L. Intrucat au fost identificate elemente comune intre cele trei proiecte s-au continuat verificarile si s-au constatat 
urmatoarele: Toti cei trei solicitanti au achizitionat terenul de la aceleai persoane respectiv de la sotii Popa Gabriel si Letitia-Elena. Datele autentificarii sunt 14.09.2012 in 
cazul S.C. DELIART CREATIV S.R.L. si S.C. PRIMO PAPER S.R.L si 17.09.2012 in cazul S.C. MELIPRINT S.R.L. Se constata ca terenul achizitionat de sotii Popa a fost
achizitionat in 09.07.2008 a fost dezmembrat in data de 09.08.2012 prin actul de dezmembrare nr.1900/09.08.2012. Terenurile celor trei solicitanti sunt parcele vecine 
provenite din dezmembrarea mai sus mentionata. S-a constatat ca vanzatorii terenului sunt a randul lor beneficiari in cadrul masurii 312 dupa cum urmeaza:Domnul Popa 
Gabriel in calitate de administrator al SC INSIDE FURNITURE SRL-CAEN 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.cu proiectul cu titlul -Crearea si dezvoltarea fabricii de mobila 
"Inside Furniture" depus in sesiunea 01/10.Doamna Popa Letitia-Elena in calitate de administrator al SC CREATIVE PAPER SRL CAEN 1723 - Fabricarea articolelor de 
papetărie cu proiectul cu titlul -Crearea si dezvoltarea fabricii de papetarie Creative Paper. Cele doua proiecte mai sus mentionate au amplasamentul vizavi de proiectul 
propus de S.C. DELIART CREATIV S.R.L., S.C. PRIMO PAPER S.R.L si S.C. MELIPRINT S.R.L.. Deasemeni a mai fost identificat un proiect in aceeasi locatie, ce 
urmeaza a fi implementat pe un teren donat de sotii Popa respectiv, SC Hydrogen Studio SRL actionar unic Minciu Bogdan Ionut ce are depus proiect in cadrul masurii 312 
sesiunea 01/10 cu titlul Crearea si dezvoltarea micro-intreprinderii Hydrogen Studio CAEN- 1814.Se observa ca proiectele propuse de S.C. DELIART CREATIV S.R.L. S.C
MELIPRINT S.R.L. si S.C. PRIMO PAPER S.R.L au un flux in care S.C. MELIPRINT S.R.L. face tiparirea colilor si alte tiparituri iar S.C. DELIART CREATIV S.R.L. si 
S.C. PRIMO PAPER S.R.L realizeaza produsul final. Se observa astfel o fractionare a fluxului tehnologic. Se constata ca toti cei trei solicitanti au contul deschis la aceeasi 
banca iar extrasele de cont au fost eliberate in aceeiasi zi respectiv 26.09.2012. Proiectele sunt identice din punct de vedere al compartimentarii, singura diferenta fiind 
utilajele diferite, care au necesitat asezari diferite in cadrul fluxului. Cladirile propuse in cadrul celor trei proiecte au multe spatii care nu sunt necesare in fluxul productiv, dar 
pentru care se solicita finantare. Avand in vedere cele observate si prevederile procedurale consideram ca solicitantul S.C. DELIART CREATIV S.R.L. a creeat artificiale 
necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii, intrucat terenul provine de la administratorii unor societati care 
au in derulare proiecte in cadrul FEADR masura 312 si care au fractionat suprafata de teren prin dezmembrare pentru a se derula mai multe proiecte in cadrul aceleiasi 
masuri. In urma analizei doc. 16 s-a constatat existenta unui numar de 8(opt) proiecte cu constructii montaj si 4(patru) proiecte fara constructii montaj depuse pe masura 
312 in cadrul sesiunii 01/12 in comuna Miroslava. Dintre proiectele depuse s-a constatat existenta a 3(trei) proiecte care solicita finantare pentru activitati similare. Acestea 
sunt:S.C. PRIMO PAPER S.R.L.- CAEN-3299; 1721; 1723; 1729S.C. MELIPRINT S.R.L.- CAEN-1812S.C. DELIART CREATIV S.R.L.-CAEN- 1813; 1814Toti cei trei 
solicitanti au achizitionat terenul de la aceleasi persoane respectiv de la sotii Popa Gabriel si Letitia-Elena. Datele autentificarii sunt 14.09.2012 in cazul S.C. DELIART 
CREATIV S.R.L. si S.C. PRIMO PAPER S.R.L si 17.09.2012 in cazul S.C. MELIPRINT S.R.L. Se constata ca terenul achizitionat de sotii Popa Gabriel si Letitia-Elena in 
09.07.2008 a fost dezmembrat in data de 09.08.2012 prin actul de dezmembrare nr.1900/09.08.2012. Terenurile celor trei solicitanti sunt parcele vecine provenite din 
dezmembrarea mai sus mentionata. S-a constatat ca vanzatorii terenului sunt la randul lor beneficiari in cadrul masurii 312 dupa cum urmeaza:Domnul Popa Gabriel in 
calitate de administrator al SC INSIDE FURNITURE SRL-CAEN 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a. cu proiectul cu titlul -Crearea si dezvoltarea fabricii de mobila "Inside 
Furniture" depus in sesiunea 01/10.Doamna Popa Letitia-Elena in calitate de administrator al SC CREATIVE PAPER SRL CAEN 1723 - Fabricarea articolelor de papetărie 
cu proiectul cu titlul -Crearea si dezvoltarea fabricii de papetarie Creative Paper. Cele doua proiecte mai sus mentionate au amplasamentul vizavi de proiectele propuse de 
S C DELIART CREATIV S R L S C PRIMO PAPER S R L si S C MELIPRINT S R L De asemenea a mai fost identificat un proiect in aceeasi locatie ce urmeaza a fi
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DIVERSIFICAREA 

ACTIVITĂŢILOR PRODUCTIVE 
ÎN COMUNA MIROSLAVA 

PRIN DEZVOLTAREA 
TIPOGRAFIEI MELIPRINT

S.C. MELIPRINT 
S.R.L. IASI

Comuna/Oras 
MIROSLAVA Sat 

MIROSLAVA
- - - - - - - - - - 233.500 12.500 198.475 0 35.025 142.477.132

În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că Asociatul Unic al solicitantului care este si Reprezentantul legal pentru proiect, doamana MELINTE MIHAELA, nu 
mai detine actiuni la alte firme. In urma verificarii bazelor de date s-a constatat ca doamna Melinte Mihaela si SC Meliprint SRL nu mai au depuse proiecte in cadrul PNDR. 
In urma informatiilor suplimentare s-au trecut pe neeligibl cheltuielile aferente spatiilor excedentare si care nu fac parte din fluxul productiv. Din analiza punctului 6 s-au 
constatat urmatoarele:1. Nu au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte cu acelasi titlu; 2. Nu au fost identificate în cadrul măsurii 312, sesiunea 
01/12 proiecte care să aibă același sediu social cu al solicitantului S.C Meliprint S.R.L. respectiv, Jud. IASI, sat CIURBESTI, com. MIROSLAVA, str. IMASULUI Nr. 14, 
Cod Postal 707308; 3. In urma analizei doc. 16 s-a constatat existenta unui numar de 8(opt) proiecte cu constructii montaj si 4(patru) proiecte fara constructii montaj 
depuse pe masura 312 in cadrul sesiunii 01/12 in comuna Miroslava. Dintre proiectele depuse s-a constatat existenta a 3(trei) proiecte care solicita finantare pentru activitati 
similare. Acestea sunt: S.C. PRIMO PAPER S.R.L.- CAEN-3299; 1721; 1723; 1729 S.C. MELIPRINT S.R.L.- CAEN-1812 S.C. DELIART CREATIV S.R.L.-CAEN- 1813; 
1814 4. Nu au fost identificate alte proiecte în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 16, la care doamna Racoveanu Eromanga-Delia să fie reprezenta
legal. 5. Același consultant –SC AXXA REGIONAL MANAGEMENT SRL a fost identificat doar la cele trei proiecte mentionate mai sus, respectiv S.C. PRIMO PAPER 
S.R.L, S.C. MELIPRINT S.R.L, S.C. DELIART CREATIV S.R.L. Intrucat au fost identificate elemente comune intre cele trei proiecte s-au continuat verificarile si s-au 
constatat urmatoarele: Toti cei trei solicitanti au achizitionat terenul de la aceleasi persoane respectiv de la sotii Popa Gabriel si Letitia-Elena. Datele autentificarii sunt 
14.09.2012 in cazul S.C. DELIART CREATIV S.R.L. si S.C. PRIMO PAPER S.R.L si 17.09.2012 in cazul S.C. MELIPRINT S.R.L. Se constata ca terenul achizitionat de 
sotii Popa a fost achizitionat in 09.07.2008 si a fost dezmembrat in data de 09.08.2012 prin actul de dezmembrare nr.1900/09.08.2012. Terenurile celor trei solicitanti sunt 
parcele vecine provenite din dezmembrarea mai sus mentionata. S-a constatat ca vanzatorii terenului sunt a randul lor beneficiari in cadrul masurii 312 dupa cum urmeaza: 
Domnul Popa Gabriel in calitate de administrator al SC INSIDE FURNITURE SRL-CAEN 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.cu proiectul cu titlul -Crearea si dezvoltarea 
fabricii de mobila "Inside Furniture" depus in sesiunea 01/10. Doamna Popa Letitia-Elena in calitate de administrator al SC CREATIVE PAPER SRL CAEN 1723 - 
Fabricarea articolelor de papetărie cu proiectul cu titlul -Crearea si dezvoltarea fabricii de papetarie Creative Paper. Cele doua proiecte mai sus mentionate au 
amplasamentul vizavi de proiectul propus de S.C. DELIART CREATIV S.R.L., S.C. PRIMO PAPER S.R.L si S.C. MELIPRINT S.R.L.. De asemeni a mai fost identificat un 
proiect in aceeasi locatie, ce urmeaza a fi implementat pe un teren donat de sotii Popa respectiv, SC Hydrogen Studio SRL actionar unic Minciu Bogdan Ionut ce are depus 
proiect in cadrul masurii 312 sesiunea 01/10 cu titlul Crearea si dezvoltarea micro-intreprinderii Hydrogen Studio CAEN- 1814. Se observa ca proiectele propuse de S.C. 
DELIART CREATIV S.R.L. S.C. MELIPRINT S.R.L. si S.C. PRIMO PAPER S.R.L au un flux in care S.C. MELIPRINT S.R.L. face tiparirea colilor si alte tiparituri iar S.C. 
DELIART CREATIV S.R.L. si S.C. PRIMO PAPER S.R.L realizeaza produsul final. Se observa astfel o fractionare a fluxului tehnologic. Se constata ca toti cei trei solicitan
au contul deschis la aceeasi banca iar extrasele de cont au fost eliberate in aceeiasi zi respectiv 26.09.2012. Proiectele sunt identice din punct de vedere al 
compartimentarii, singura diferenta fiind utilajele diferite, care au necesitat asezari diferite in cadrul fluxului. Cladirile propuse in cadrul celor trei proiecte au multe spatii care 
nu sunt necesare in fluxul productiv, dar pentru care se solicita finantare. Avand in vedere cele observate si prevederile procedurale consideram ca solicitantul S.C. 
DELIART CREATIV S.R.L. a creeat artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii, intrucat terenul 
provine de la administratorii unor societati care au in derulare proiecte in cadrul FEADR masura 312 si care au fractionat suprafata de teren prin dezmembrare pentru a se 
derula mai multe proiecte in cadrul aceleiasi masuri. S-a considerat neeligibil proiectul din urmatoarele motive:In urma analizei doc. 16 s-a constatat existenta unui numar 
de 8(opt) proiecte cu constructii montaj si 4(patru) proiecte fara constructii montaj depuse pe masura 312 in cadrul sesiunii 01/12 in comuna Miroslava. Dintre proiectele 
depuse s-a constatat existenta a 3(trei) proiecte care solicita finantare pentru activitati similare. Acestea sunt: S.C. PRIMO PAPER S.R.L.- CAEN-3299; 1721; 1723; 1729 
S.C. MELIPRINT S.R.L.- CAEN-1812 S.C. DELIART CREATIV S.R.L.-CAEN- 1813; 1814 Toti cei trei solicitanti au achizitionat terenul de la aceleasi persoane respectiv 
de la sotii Popa Gabriel si Letitia-Elena. Datele autentificarii sunt 14.09.2012 in cazul S.C. DELIART CREATIV S.R.L. si S.C. PRIMO PAPER S.R.L si 17.09.2012 in cazul 
S.C. MELIPRINT S.R.L. Se constata ca terenul achizitionat de sotii Popa Gabriel si Letitia-Elena in 09.07.2008 a fost dezmembrat in data de 09.08.2012 prin actul de 
dezmembrare nr.1900/09.08.2012. Terenurile celor trei solicitanti sunt parcele vecine provenite din dezmembrarea mai sus mentionata. S-a constatat ca vanzatorii terenului 
sunt la randul lor beneficiari in cadrul masurii 312 dupa cum urmeaza: Domnul Popa Gabriel in calitate de administrator al SC INSIDE FURNITURE SRL-CAEN 3109 - 
Fabricarea de mobilă n.c.a. cu proiectul cu titlul -Crearea si dezvoltarea fabricii de mobila "Inside Furniture" depus in sesiunea 01/10. Doamna Popa Letitia-Elena in calitate 
de administrator al SC CREATIVE PAPER SRL CAEN 1723 - Fabricarea articolelor de papetărie cu proiectul cu titlul -Crearea si dezvoltarea fabricii de papetarie Creative 
Paper Cele doua proiecte mai sus mentionate au amplasamentul vizavi de proiectele propuse de S C DELIART CREATIV S R L S C PRIMO PAPER S R L si S C
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ACHIZITIE UTILAJE 
SPECIALIZATE IN VEDEREA 

INFIINTARII UNEI SPALATORII 
TEXTILE IN COMUNA 

LETCANI, JUDETUL IASI

SC SPALATORIA 
CRISTAL SRLSRL IASI

Comuna/Oras 
LETCANI Sat 

LETCANI
- - - - - - - - - - 166.690 0 116.683 0 50.007 142.593.815

EG2- Datorita faptului ca masinilie ce se vor achizitiona prin proiect nu pot fi amplasate in spatiul inchiriat beneficiarul nu poate sa demonstreze viabilitatea investitiei.EG6-
Constructia inchiriata este improprie pentru instalarea masinilor de spalat ce se vor achizitiona prin proiect (acoperis daramat, interior deteriorat) Solicitantul nu respecta 
criteriul de eligibilitate EG2 deoarece spatiul inchiriat este impropriu instalarii masinilor ce vor fi achizitionate prin proiect.
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                   SPRIJIN PENTRU 
DEZVOLTAREA MICRO-
INTREPRINDERII PRIMO 

PAPER PRIN ÎNCURAJAREA 
CREATIVITĂTII ÎN ACTIVITĂTI  

                   PRODUCTIVE 
ARTIZANALE

S.C.PRIMO 
PAPER S.R.L. IASI

Comuna/Oras 
MIROSLAVA Sat 

MIROSLAVA
- - - - - - - - - - 233.500 12.500 198.470 0 35.030 142.792.285

În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că asociatul unic al SC PRIMO PAPER SRL si Reprezentant legal – doamna Gheorghe Cristina nu mai detine actiuni la 
alte firme.In urma verificarilor, actionarul unic si a solicitantul, nu au fost gasiti cu alte proiecte finalizate sau in derulare in cadrul aceleiasi masuri. Sunt diferente dar se 
respecta criteriul. Au fost identificate in cadrul bugetului indicativ cheltuieli neeligibile dar trecute pe coloana de cheltuieli eligibile. Nu s-au mai solicitat informatii 
suplimentare intrucat proiecul este neeligibil. In urma analizei Studiului de Fezabilitate s-a constatat lipsa ofertelor pentru achizitiile prouse prin proiect. Nu s-au solicitat 
informatii suplimentare intrucat proiectul este neeligibil. Din analiza punctului 6 s-au constatat urmatoarele:1. Nu au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 
proiecte cu acelasi titlu; 2. Nu au fost identificate în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte care să aibă același sediu social cu al solicitantului S.C PRIMO PAPER 
S.R.L. respectiv Jud. IASI, sat CIURBESTI, com. MIROSLAVA, str. PRINCIPALA Nr. 1A, Cod Postal 707308;3. In urma analizei doc. 16 s-a constatat existenta unui 
numar de 8(opt) proiecte cu constructii montaj si 4(patru) proiecte fara constructii montaj depuse pe masura 312 in cadrul sesiunii 01/12 in comuna Miroslava. Dintre 
proiectele depuse s-a constatat existenta a 3(trei) proiecte care solicita finantare pentru activitati similare. Acestea sunt:S.C. PRIMO PAPER S.R.L.- CAEN-3299; 1721; 
1723; 1729S.C. MELIPRINT S.R.L.- CAEN-1812S.C. DELIART CREATIV S.R.L.-CAEN- 1813; 1814 4. Nu au fost identificate alte proiecte în cadrul măsurii 312, sesiunea
01/12 conform documentului 16, la care reprezentanul legal si actionarul unic al solicitantului S.C. PRIMO PAPER S.R.L., doamna Gheorghe Cristina să fie reprezentant 
legal. 5. Același consultant –SC AXXA REGIONAL MANAGEMENT SRL a fost identificat doar la cele trei proiecte mentionate mai sus, respectiv S.C. PRIMO PAPER 
S.R.L, S.C. MELIPRINT S.R.L, S.C. DELIART CREATIV S.R.L. Intrucat au fost identificate elemente comune intre cele trei proiecte s-au continuat verificarile si s-au 
constatat urmatoarele: Toti cei trei solicitanti au achizitionat terenul de la aceleasi persoane, respectiv, de la sotii Popa Gabriel si Letitia-Elena. Datele autentificarii sunt 
14.09.2012 in cazul S.C. DELIART CREATIV S.R.L. si S.C. PRIMO PAPER S.R.L si 17.09.2012 in cazul S.C. MELIPRINT S.R.L. Se constata ca terenul achizitionat de 
sotii Popa in 09.07.2008 a fost dezmembrat in data de 09.08.2012 prin actul de dezmembrare nr.1900/09.08.2012. Terenurile celor trei solicitanti sunt parcele vecine 
provenite din dezmembrarea mai sus mentionata. S-a constatat ca vanzatorii terenului sunt la randul lor beneficiari in cadrul masurii 312 dupa cum urmeaza:Domnul Popa 
Gabriel in calitate de administrator al SC INSIDE FURNITURE SRL-CAEN 3109 - Fabricarea de mobilă n.c.a.cu proiectul cu titlul -Crearea si dezvoltarea fabricii de mobila 
"Inside Furniture" depus in sesiunea 01/10.Doamna Popa Letitia-Elena in calitate de administrator al SC CREATIVE PAPER SRL CAEN 1723 - Fabricarea articolelor de 
papetărie cu proiectul cu titlul -Crearea si dezvoltarea fabricii de papetarie Creative Paper. Cele doua proiecte mai sus mentionate au amplasamentul vizavi de proiectul 
propus de S.C. DELIART CREATIV S.R.L., S.C. PRIMO PAPER S.R.L si S.C. MELIPRINT S.R.L.. De asemenea mai fost identificat un proiect in aceeasi locatie, ce 
urmeaza a fi implementat pe un teren donat de sotii Popa respectiv, SC Hydrogen Studio SRL actionar unic Minciu Bogdan Ionut ce are depus proiect in cadrul masurii 312 
sesiunea 01/10 cu titlul Crearea si dezvoltarea micro-intreprinderii Hydrogen Studio CAEN- 1814.Se observa ca proiectele propuse de S.C. DELIART CREATIV S.R.L. S.C
MELIPRINT S.R.L. si S.C. PRIMO PAPER S.R.L au un flux in care S.C. MELIPRINT S.R.L. ar putea face tiparirea colilor si alte tiparituri iar S.C. DELIART CREATIV 
S.R.L. si S.C. PRIMO PAPER S.R.L realizeaza produsul final. Se observa astfel o fractionare a fluxului tehnologic. Se constata ca toti cei trei solicitanti au contul deschis la 
aceeasi banca iar extrasele de cont au fost eliberate in aceeiasi zi respectiv 26.09.2012. Proiectele sunt identice din punct de vedere al compartimentarii, singura diferenta 
fiind utilajele diferite, care au necesitat asezari diferite in cadrul fluxului. Cladirile propuse in cadrul celor trei proiecte au multe spatii care nu sunt necesare in fluxul 
productiv, dar pentru care se solicita finantare. Avand in vedere cele observate si prevederile procedurale consideram ca solicitantul S.C. PRIMO PAPER S.R.L. a creeat 
conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii, intrucat terenul provine de la administratorii 
unor societati care au in derulare proiecte in cadrul FEADR masura 312 si care au fractionat suprafata de teren prin dezmembrare pentru a se derula mai multe proiecte in 
cadrul aceleiasi masuri. S-a considerat neeligibil proiectul din urmatoarele motive:In urma analizei doc. 16 s-a constatat existenta unui numar de 8(opt) proiecte cu 
constructii montaj si 4(patru) proiecte fara constructii montaj depuse pe masura 312 in cadrul sesiunii 01/12 in comuna Miroslava. Dintre proiectele depuse s-a constatat 
existenta a 3(trei) proiecte care solicita finantare pentru activitati similare. Acestea sunt:S.C. PRIMO PAPER S.R.L.- CAEN-3299; 1721; 1723; 1729S.C. MELIPRINT 
S.R.L.- CAEN-1812S.C. DELIART CREATIV S.R.L.-CAEN- 1813; 1814Toti cei trei solicitanti au achizitionat terenul de la aceleasi persoane respectiv de la sotii Popa 
Gabriel si Letitia-Elena. Datele autentificarii sunt 14.09.2012 in cazul S.C. DELIART CREATIV S.R.L. si S.C. PRIMO PAPER S.R.L si 17.09.2012 in cazul S.C. 
MELIPRINT S.R.L. Se constata ca terenul achizitionat de sotii Popa Gabriel si Letitia-Elena in 09.07.2008 a fost dezmembrat in data de 09.08.2012 prin actul de 
dezmembrare nr.1900/09.08.2012. Terenurile celor trei solicitanti sunt parcele vecine provenite din dezmembrarea mai sus mentionata. S-a constatat ca vanzatorii terenului 
sunt la randul lor beneficiari in cadrul masurii 312 dupa cum urmeaza:Domnul Popa Gabriel in calitate de administrator al SC INSIDE FURNITURE SRL-CAEN 3109 - 
Fabricarea de mobilă n c a cu proiectul cu titlul -Crearea si dezvoltarea fabricii de mobila "Inside Furniture" depus in sesiunea 01/10 Doamna Popa Letitia-Elena in calita
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“CONSTRUIRE ATELIER 
MESTESUGARESC DE 

PRODUCERE ARTICOLE DIN 
FIER FORJAT SI DIVERSE 
ARTICOLE DIN METAL IN 

LOCALITATEA HABASESTI, 
COM. STRUNGA, JUD. IASI”

BEJAN LUMINITA 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA
IASI

Comuna/Oras 
STRUNGA Sat 
HABASESTI

- - - - - - - - - - 234.950 0 199.707 0 35.243 142.991.992

Conform REV 2 - Nomenclator CAEN, 2594 - se refera la fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe; 2599 - fabricarea altor articole 
din metal n.c.a , coduri CAEN care nu includ fabricarea de constructii metalice(gard) si nici fabricarea de usi din metal.Produsele finite care se preconizeaza a fi realizate 
prin proiect apartin codului CAEN 2550 - fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor, clasa care include fabricarea de produse 
finite sau semifinite obtinute prin forjare, presare, matritare, ambutisare si laminare.Codul CAEN 2550 nu se regaseste in Certificatul constatator si nu se afla in Lista 
codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312.Din aceste motive proiectul este declarat neeligibil. Conform REV 2 - Nomenclator 
CAEN, 2594 - se refera la fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe; 2599 - fabricarea altor articole din metal n.c.a , coduri CAEN 
care nu includ fabricarea de constructii metalice(gard) si nici fabricarea de usi din metal.Produsele finite care se preconizeaza a fi realizate prin proiect apartin codului CAE
2550 - fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor, clasa care include fabricarea de produse finite sau semifinite obtinute prin 
forjare, presare, matritare, ambutisare si laminare.Codul CAEN 2550 nu se regaseste in Certificatul constatator si nu se afla in Lista codurilor CAEN aferente activitatilor 
care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312.Din aceste motive proiectul este declarat neeligibil. Conform REV 2 - Nomenclator CAEN, 2594 - se refera la fabricarea 
de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe; 2599 - fabricarea altor articole din metal n.c.a , coduri CAEN care nu includ fabricarea de constructii 
metalice(gard) si nici fabricarea de usi din metal.Produsele finite care se preconizeaza a fi realizate prin proiect apartin codului CAEN 2550 - fabricarea produselor metalice 
obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor, clasa care include fabricarea de produse finite sau semifinite obtinute prin forjare, presare, matritare, ambutisare si 
laminare.Codul CAEN 2550 nu se regaseste in Certificatul constatator si nu se afla in Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul 
Masurii 312.Din aceste motive proiectul este declarat neeligibil. Conform REV 2 - Nomenclator CAEN, 2594 - se refera la fabricarea de suruburi, buloane si alte articole 
filetate; fabricarea de nituri si saibe; 2599 - fabricarea altor articole din metal n.c.a , coduri CAEN care nu includ fabricarea de constructii metalice(gard) si nici fabricarea de 
usi din metal.Produsele finite care se preconizeaza a fi realizate prin proiect apartin codului CAEN 2550 - fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; 
metalurgia pulberilor, clasa care include fabricarea de produse finite sau semifinite obtinute prin forjare, presare, matritare, ambutisare si laminare.Codul CAEN 2550 nu se 
regaseste in Certificatul constatator si nu se afla in Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312.Din aceste motive proiectul 
este declarat neeligibil. Conform REV 2 - Nomenclator CAEN, 2594 - se refera la fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe; 2599 - 
fabricarea altor articole din metal n.c.a , coduri CAEN care nu includ fabricarea de constructii metalice(gard) si nici fabricarea de usi din metal.Produsele finite care se 
preconizeaza a fi realizate prin proiect apartin codului CAEN 2550 - fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor, clasa care include 
fabricarea de produse finite sau semifinite obtinute prin forjare, presare, matritare, ambutisare si laminare.Codul CAEN 2550 nu se regaseste in Certificatul constatator si nu 
se afla in Lista codurilor CAEN aferente activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312.Din aceste motive proiectul este declarat neeligibil. Conform REV 2 - 
Nomenclator CAEN, 2594 - se refera la fabricarea de suruburi, buloane si alte articole filetate; fabricarea de nituri si saibe; 2599 - fabricarea altor articole din metal n.c.a , 
coduri CAEN care nu includ fabricarea de constructii metalice(gard) si nici fabricarea de usi din metal.Produsele finite care se preconizeaza a fi realizate prin proiect apartin 
codului CAEN 2550 - fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastica; metalurgia pulberilor, clasa care include fabricarea de produse finite sau semifinite 
obtinute prin forjare, presare, matritare, ambutisare si laminare.Codul CAEN 2550 nu se regaseste in Certificatul constatator si nu se afla in Lista codurilor CAEN aferente 
activitatilor care sunt eligibile la finantare in cadrul Masurii 312.Din aceste motive proiectul este declarat neeligibil.

942 312 C 01 12 1 24 00072 2012 9 28

CONSTRUIRE SECTIE 
PENTRU FABRICAREA 

PRODUSELOR DE LEMN,  
PLUTA, PAIE, RACHITA SI DIN 
ALTE MATERIALE VEGETALE, 
ASIGURAREA UTILITATILOR 

SI ACHIZITIONAREA DE 
ECHIPAMENTE SI DOTARI DE 

SPECIALITATE

DOROBAT IOANA 
MADALINA IASI

Comuna/Oras 
CIUREA Sat 
CURATURI

- - - - - - - - - - 114.592 3.900 97.402 0 17.190 143.089.394

- EG1- La intocmirea SF.exista date insuficiente si necorelari intre capitole. Cap.3 – Date tehnice ale investitiei, Subcap. 3.2 –Caracteristici principale ale constructiilor, 
3.2.1 Pentru cladiri, inaltimea, volumul construit si suprafata utila descrisa cu Plan parter – Plansa A3. Nu este precizata amplasarea centralei termice si a hidroforului. Nu 
este prezentata plansa cu schema instalatiilor electrice, sanitare, de incalzire si climatizare. Nu este prezentata schita de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic conform 
descrierilor din SF.- EG2- Se respecta criteriul cu valorile inscrise de beneficiar. Conform informatiilor furnizate in cadrul SF , capIII, subcap. 9.2-Prognoza incasarilor si 
platilor(pag.96-98), in Anexa C4 s-au trecut valori eronate. - EG7- In documentul emis de banca nu se face precizarea contului (in RON) aferent proiectului FEADR in care 
se deruleaza operatiunile cu APDRP. - Se respecta criteriul cu valorile inscrise de beneficiar. Conform informatiilor furnizate in cadrul SF , capIII, subcap. 9.2-Prognoza 
incasarilor si platilor(pag.96-98), in Anexa C4 s-au trecut valori eronate. - Neconcordanta intre valorile inscrise in Bugetul indicativ al proiectului, Devizul general si Devizul 
pe obiect, in conformitate cu structura cadru pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru beneficiarii privati. - Nu au fost atasate oferte conforme privind costurile 
pentru toate bunurile cuprinse in Bugetul Indicativ la cap. 4.3, 4.4 si 4.5. si nici paginile identificate in baza de date/preturi de pe site-ul APDRP. - Cuprinde valori eronate, 
avind in vedere ca exista neconcordante intre Bugetul indicativ al proiectului Devizul general si Devizul pe obiect. EG1- La intocmirea SF.exista date insuficiente si 
necorelari intre capitole. Cap.3 – Date tehnice ale investitiei, Subcap. 3.2 –Caracteristici principale ale constructiilor, 3.2.1 Pentru cladiri, inaltimea, volumul construit si 
suprafata utila descrisa cu Plan parter – Plansa A3. Nu este precizata amplasarea centralei termice si a hidroforului. Nu este prezentata plansa cu schema instalatiilor 
electrice, sanitare, de incalzire si climatizare. Nu este prezentata schita de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic conform descrierilor din SF.- EG2- Se respecta criteriul 
cu valorile inscrise de beneficiar. Conform informatiilor furnizate in cadrul SF , capIII, subcap. 9.2-Prognoza incasarilor si platilor(pag.96-98), in Anexa C4 s-au trecut valori 
eronate. - EG7- In documentul emis de banca nu se face precizarea contului (in RON) aferent proiectului FEADR in care se deruleaza operatiunile cu APDRP. -Matricea de 
verificare a viabilitatii economice - Se respecta criteriul cu valorile inscrise de beneficiar. Conform informatiilor furnizate in cadrul SF , capIII, subcap. 9.2-Prognoza 
incasarilor si platilor(pag.96-98), in Anexa C4 s-au trecut valori eronate. -3. Buget Indicativ - - Neconcordanta intre valorile inscrise in Bugetul indicativ al proiectului, Devizul 
general si Devizul pe obiect, in conformitate cu structura cadru pentru elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru beneficiarii privati. -4. Fisa de verificare a rezonabilitatii 
preturilor -Nu au fost atasate oferte conforme privind costurile pentru toate bunurile cuprinse in Bugetul Indicativ la cap. 4.3, 4.4 si 4.5. si nici paginile identificate in baza de 
date/preturi de pe site-ul APDRP. -5. Planul Financiar - Cuprinde valori eronate, avind in vedere ca exista neconcordante intre Bugetul indicativ al proiectului Devizul gene
si Devizul pe obiect.
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CONSTRUIRE HALĂ 
PRODUCŢIE ARTICOLE 
TEXTILE, COVOARE DIN 

LÂNĂ, PUNCT DESFACERE 
PRODUSE PROPRII, ANEXE 

AFERENTE, RACORDURI 
UTILITĂŢI, ORGANIZARE DE 

ŞANTIER

SC MARA HOME 
PRODUCTS SRL IASI

Comuna/Oras 
MIROSLAVA Sat 

URICANI
- - - - - - - - - - 235.150 10.080 199.877 0 35.273 143.289.271

Proiectul este neeligibil deoarece, conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, EG 1 - punctul 3.1 -,,Daca solicitantul prezinta pentru terenul 
pe care doreste sa realizeze investitia un contract de comodat/inchiriere atunci el poate realiza numai constructii provizorii - Legea 50/1991 cu modificarile si completarile 
ulterioare - pentru care este necesar si acordul expres al proprietarului de drept.Din SF , rezulta ca se va construi o hala de productie cu fundatii(ex. pct. 3.3 - structura 
constructiva). Proiectul este neeligibil deoarece, conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, EG 1 - punctul 3.1 -,,Daca solicitantul prezinta 
pentru terenul pe care doreste sa realizeze investitia un contract de comodat/inchiriere atunci el poate realiza numai constructii provizorii - Legea 50/1991 cu modificarile si 
completarile ulterioare - pentru care este necesar si acordul expres al proprietarului de drept.Din SF , rezulta ca se va construi o hala de productie cu fundatii(ex. pct. 3.3 - 
structura constructiva). Proiectul este neeligibil deoarece, conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, EG 1 - punctul 3.1 -,,Daca solicitantul 
prezinta pentru terenul pe care doreste sa realizeze investitia un contract de comodat/inchiriere atunci el poate realiza numai constructii provizorii - Legea 50/1991 cu 
modificarile si completarile ulterioare - pentru care este necesar si acordul expres al proprietarului de drept.Din SF , rezulta ca se va construi o hala de productie cu 
fundatii(ex. pct. 3.3 - structura constructiva). Proiectul este neeligibil deoarece, conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, EG 1 - punctul 3
-,,Daca solicitantul prezinta pentru terenul pe care doreste sa realizeze investitia un contract de comodat/inchiriere atunci el poate realiza numai constructii provizorii - Legea 
50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare - pentru care este necesar si acordul expres al proprietarului de drept.Din SF , rezulta ca se va construi o hala de productie 
cu fundatii(ex. pct. 3.3 - structura constructiva). Proiectul este neeligibil deoarece, conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, EG 1 - punctul 
3.1 -,,Daca solicitantul prezinta pentru terenul pe care doreste sa realizeze investitia un contract de comodat/inchiriere atunci el poate realiza numai constructii provizorii - 
Legea 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare - pentru care este necesar si acordul expres al proprietarului de drept.Din SF , rezulta ca se va construi o hala de 
productie cu fundatii(ex. pct. 3.3 - structura constructiva). Proiectul este neeligibil deoarece, conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, EG 1 
- punctul 3.1 -,,Daca solicitantul prezinta pentru terenul pe care doreste sa realizeze investitia un contract de comodat/inchiriere atunci el poate realiza numai constructii 
provizorii - Legea 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare - pentru care este necesar si acordul expres al proprietarului de drept.Din SF , rezulta ca se va construi o 
hala de productie cu fundatii(ex. pct. 3.3 - structura constructiva). Proiectul este neeligibil deoarece, conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de 
eligibilitate, EG 1 - punctul 3.1 -,,Daca solicitantul prezinta pentru terenul pe care doreste sa realizeze investitia un contract de comodat/inchiriere atunci el poate realiza 
numai constructii provizorii - Legea 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare - pentru care este necesar si acordul expres al proprietarului de drept.Din SF , rezulta 
ca se va construi o hala de productie cu fundatii(ex. pct. 3.3 - structura constructiva). Proiectul este neeligibil deoarece, conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea 
criteriilor de eligibilitate, EG 1 - punctul 3.1 -,,Daca solicitantul prezinta pentru terenul pe care doreste sa realizeze investitia un contract de comodat/inchiriere atunci el 
poate realiza numai constructii provizorii - Legea 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare - pentru care este necesar si acordul expres al proprietarului de drept.Din 
SF , rezulta ca se va construi o hala de productie cu fundatii(ex. pct. 3.3 - structura constructiva). Proiectul este neeligibil deoarece, conform Metodologiei de aplicat pentru 
verificarea criteriilor de eligibilitate, EG 1 - punctul 3.1 -,,Daca solicitantul prezinta pentru terenul pe care doreste sa realizeze investitia un contract de comodat/inchiriere 
atunci el poate realiza numai constructii provizorii - Legea 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare - pentru care este necesar si acordul expres al proprietarului de 
drept.Din SF , rezulta ca se va construi o hala de productie cu fundatii(ex. pct. 3.3 - structura constructiva). Proiectul este neeligibil deoarece, conform Metodologiei de 
aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, EG 1 - punctul 3.1 -,,Daca solicitantul prezinta pentru terenul pe care doreste sa realizeze investitia un contract de 
comodat/inchiriere atunci el poate realiza numai constructii provizorii - Legea 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare - pentru care este necesar si acordul expres 
al proprietarului de drept.Din SF , rezulta ca se va construi o hala de productie cu fundatii(ex. pct. 3.3 - structura constructiva). Proiectul este neeligibil deoarece, conform 
Metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, EG 1 - punctul 3.1 -,,Daca solicitantul prezinta pentru terenul pe care doreste sa realizeze investitia un 
contract de comodat/inchiriere atunci el poate realiza numai constructii provizorii - Legea 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare - pentru care este necesar si 
acordul expres al proprietarului de drept.Din SF , rezulta ca se va construi o hala de productie cu fundatii(ex. pct. 3.3 - structura constructiva). Proiectul este neeligibil 
deoarece, conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, EG 1 - punctul 3.1 -,,Daca solicitantul prezinta pentru terenul pe care doreste sa 
realizeze investitia un contract de comodat/inchiriere atunci el poate realiza numai constructii provizorii - Legea 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare - pentru 
care este necesar si acordul expres al proprietarului de drept.Din SF , rezulta ca se va construi o hala de productie cu fundatii(ex. pct. 3.3 - structura constructiva). Proiectul 
este neeligibil deoarece, conform Metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate, EG 1 - punctul 3.1 -,,Daca solicitantul prezinta pentru terenul pe care 
doreste sa realizeze investitia un contract de comodat/inchiriere atunci el poate realiza numai constructii provizorii - Legea 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioar

944 312 C 01 12 1 24 00060 2012 9 28

“INFIINTARE ATELIER DE 
PRELUCRARE A MOBILEI CU 

PUNCT DE VANZARE A 
ARTICOLELOR 

MESTESUGARESTI IN 
COMUNA BARNOVA, 

JUDETUL IASI”

SC L & L GROUP 
SRL IASI

Comuna/Oras 
BARNOVA Sat 

CERCU
- - - - - - - - - - 216.733 15.002 184.223 0 32.510 143.473.494

-Ref. pct.1.1-Solicitantul mai este actionar majoritar si la alta societate LIVIUS VISION SRL infiintata in anul 2011 cu activitate principala cod CAEN 3109-Fabricarea de 
mobila.-Ref.1.2- In Declaratia pe proprie raspundere F din cererea de finantare nu este bifata casuta aferanta pct.13-Ref.pct.1.6-In urma analizarii activitatilor si capacitatilor 
de productie propuse prin proiect , se constata ca activitatile specifice codului CAEN 3109 sunt numai fabricarea de mobilier pentru sufragerii si fabricarea de mese si 
scaune.Celelalte activitati sunt specifice codului CAEN 3101(fabricarea de mobilier pentru birou), 3102(fabricarea de mobila pentru bucatarii) si a codului CAEN 
1623(fabricare de grinzi, scari, usi, stalpi).Activitatile specifice codului CAEN 3101 SI 3102 sunt neeligibile deoarece solicitantul nu este inregistrat cu acestea in certificatul 
constatator emis de ORC. Ref. EG2- Anexa B1-9-Anexa B4-Bilant sintetic previzionat-Total activ este diferit de total pasiv. Ref. EG2- Anexa B1-9-Anexa B4-Bilant sintetic 
previzionat-Total activ este diferit de total pasiv. Ref.pct.3.3-Beneficiarul solicita finantare pentru activitatatea principala specifica codului CAEN 3109-Fabricarea de mobila
urma analizarii activitatilor si capacitatilor de productie propuse prin proiect , se constata ca activitatile specifice codului CAEN 3109 sunt numai fabricarea de mobilier 
pentru sufragerii si fabricarea de mese si scaune.Celelalte activitati sunt specifice codului CAEN 3101(fabricarea de mobilier pentru birou), 3102(fabricarea de mobila pentru 
bucatarii) si a codului CAEN 1623(fabricare de grinzi, scari, usi, stalpi).Activitatile specifice codului CAEN 3101 SI 3102 sunt neeligibile deoarece solicitantul nu este 
inregistrat cu acestea in certificatul constatator emis de ORC.Analizind capacitatile de productie propuse prin proiect se constata ca cele specifice activitatii principale de 
fabricare mobila si care este eligibila(cod CAEN 3109) sunt in pondere de 40% din toate capacitatile de productie pentru activitatea de fabricare mobila(activitatile specifice 
codului 1623 sunt considerate activitati complementare). Nu s-au prezentat oferte pentru toate bunurile si serviciile propuase a fi achizitionate.Pentru servicii nu s-au 
mentionat tarifele orare. 1.Ref.1.2- In Declaratia pe proprie raspundere F din cererea de finantare nu este bifata casuta aferanta pct.132.Beneficiarul solicita finantare pentru 
activitatatea principala specifica codului CAEN 3109-Fabricarea de mobilaIn urma analizarii activitatilor si capacitatilor de productie propuse prin proiect , se constata ca 
activitatile specifice codului CAEN 3109 sunt numai fabricarea de mobilier pentru sufragerii si fabricarea de mese si scaune.Celelalte activitati sunt specifice codului CAEN 
3101(fabricarea de mobilier pentru birou), 3102(fabricarea de mobila pentru bucatarii) si a codului CAEN 1623(fabricare de grinzi, scari, usi, stalpi).Activitatile specifice 
codului CAEN 3101 SI 3102 sunt neeligibile deoarece solicitantul nu este inregistrat cu acestea in certificatul constatator emis de ORC.Analizind capacitatile de productie 
propuse prin proiect se constata ca cele specifice activitatii principale de fabricare mobila si care este eligibila(cod CAEN 3109) sunt in pondere de 40% din toate 
capacitatile de productie pentru activitatea de fabricare mobila(activitatile specifice codului 1623 sunt considerate activitati complementare).3.Ref. SF-cap.3.8-Nu sunt 
descrise si fundamentate toate utilajele si dotarile propuse a fi achizitionate prin proiect si nu este descris fluxul tehnologic.4. ref. BI, devize –Cheltuielile cu investitia nu sunt 
incadrate conf. HG 28/2008.5.Prin proiect se mentionea za faptul ca solicitantul urmareste si amenajarea unui birou medical de medicina muncii- activitate si cheltuiala 
neeligibila in acest caz6. Activitatea considerata ca activitate mestesugareasca este prezentata la modul general, nespecificind concret in ce consta aceasta( este prevazut 
prin proiect si un spatiu pentru vinzarea produselor mestesugaresti)7.Ref. Anexa B1-9-Anexa B4-Bilant sintetic previzionat-Total activ este diferit de total pasiv.8. Solicitantul 
mai este actionar majoritar si la alta societate LIVIUS VISION SRL infiintata in anul 2011cu activitate principala cod CAEN 3109-Fabricarea de mobila

945 312 C 01 12 1 24 00050 2012 9 28 CONSTRUIRE ATELIER DE 
PRELUCRARE A LEMNULUI

OPRISAN 
FLORIN ANDREI IASI

Comuna/Oras 
ARONEANU Sat 

DOROBANT
- - - - - - - - - - 232.280 720 197.438 0 34.842 143.670.932

Solicitantul depune proiect pe M312, cod CAEN 1623 si 1629, ca persoana fizica. In urma verificarilor in baza de date ONRC, s-a constatat ca OPRISAN FLORIN ANDREI 
este asociat unic sau asociat la un numar de opt agenti economici de tip SRL. La trei societati SC CNB RURAL SRL(asociat unic – 100% - OPRISAN FLORIN ANDREI ), 
SC CONSTRUCT MAPAMOND SRL(asociat 75,47% - OPRISAN FLORIN ANDREI ), si SC IASI TV LIFE SRL(asociat 0,62% - OPRISAN FLORIN ANDREI ), in 
certificatele ORC se regasesc codurile 1623 si 1629, (nu sunt inscrise drept activitate principala), pentru care se solicita finantare prin acest proiect depus de catre persoana 
fizica OPRISAN FLORIN ANDREI.S-au facut verificari si in bazele de date APDRP si nu s-au gasit cazuri de dubla finantare sau litigii. EG7. In urma verificarii Bugetului 
indicativ si a capacitatii de cofinantare se constata faptul ca, suma de 158227,00 RON, soldul din extrasul de cont nr.2/26.09.2012, emis de Alpha Bank, Iasi, str. 
Eternitate, nr. 94, (pag.194), nu acopera suma necesara asigurarii cofinantarii, adica 161910,70 RON(34842 EUROx 4,6470RON/EURO=161910,70RON; 158227,00 LEI 
&lt; 161910,70 LEI = -3683,70 LEI. La cap. 2.3, pag. 33 – 38, spune ca va confectiona si “produse de artizanat din lemn(33)”, …”doreste pastrarea si promovarea 
obiceiurilortraditionale, prin realizarea si donarea catre pensiuni, structure de cazare si structure de agreement, autoritati publice locale si centrale, dar si publicului larg,….”. 
Desi achizitioneaza banc de lucru si set de ustensile pentru prelucrarea manuala a lemnului, angajeaza mester artizan, in anexele C1 – C5, nu se regasesc rezultate 
economico financiare. Fondurile nerambursabile FEADR se atribuie pentru activitati productive, viabile din punct de vedere economic si nu pentru activitati de binefacere. 
TVA aferenta cheltuielilor eligibile este trecuta in coloana cheltuielilor neeligibile. La pagina 98, in cadrul cap. 5,se dau citeva repere referitoare la preturi dar nu sub forma 
unei declaratii sursa preturi pentru lucrari.Nu s-a prezentat oferta pentru cap. 3(BI/DG). Solicita avans in suma de 98719,00 Euro - 50%. 1.Solicitantul depune proiect pe 
M312, cod CAEN 1623 si 1629, ca persoana fizica. In urma verificarilor in baza de date ONRC, s-a constatat ca OPRISAN FLORIN ANDREI este asociat unic sau asociat 
la un numar de opt agenti economici de tip SRL. La trei societati SC CNB RURAL SRL(asociat unic – 100% - OPRISAN FLORIN ANDREI ), SC CONSTRUCT 
MAPAMOND SRL(asociat 75,47% - OPRISAN FLORIN ANDREI ), si SC IASI TV LIFE SRL(asociat 0,62% - OPRISAN FLORIN ANDREI ), in certificatele ORC se 
regasesc codurile 1623 si 1629, (nu sunt inscrise drept activitate principala), pentru care se solicita finantare prin acest proiect depus de catre persoana fizica OPRISAN 
FLORIN ANDREI.S-au facut verificari si in bazele de date APDRP si nu s-au gasit cazuri de dubla finantare sau litigii.2. EG7. In urma verificarii Bugetului indicativ si a 
capacitatii de cofinantare se constata faptul ca, suma de 158227,00 RON, soldul din extrasul de cont nr.2/26.09.2012, emis de Alpha Bank, Iasi, str. Eternitate, nr. 94, 
(pag.194), nu acopera suma necesara asigurarii cofinantarii, adica 161910,70 RON(34842 EUROx 4,6470RON/EURO=161910,70RON; 158227,00 LEI &lt; 161910,70 LEI 
= -3683,70 LEI.3. In BI, coloana PERE, la linia bugetara 4.3, se regaseste suma de 720 EURO, reprezentind valoarea aproximativa a 2 panouri solare(cap.3.5, pag. 82, 
descriere producere apa calda, precum si la cap.3.8 pag.95 – lista utilajelor/echipamentelor). Lipsa A3, achizitii PERE, – 2 panouri solare pentru producere apa calda 
menajera.4. In opisul dosarului cererii de finantare, la pozitia 4, se face referinta la Document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru(170 -179), si se 
regaseste un extras de carte funciara pentru autentificare nr.88331/12.09.2012, pe numele vanzatorului, care de fapt insoteste contractual de vanzare cumparare cu 
incheierea de autentificare nr. 1829/27.09.2012. Nu a prezentat Extras de carte funciara pentru informare pe numele cumparatorului, OPRISAN FLORIN ANDREI, care 
depune proiect pe M312. De asemenea, la pag. 179, se gaseste cererea de inscriere adresata OCPI/BCPI Iasi, avind ca obiect intabularea dreptului de proprietate teren. Nu 
se regaseste efectiv - Document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru – adresa de la OCPI Iasi sau com. Aroneanu, jud. Iasi.5. In SF, la cap. 
2.3(pag.33-35), 3.2(pag.65-66), 3.3, 3.8, nu sunt trecute dimensiunile constructiei, compartimentelor componente ale constructiei si nici in partea desenata, plansele A1 si 
A2 – faza SF, nu este evidentiata suprafata compartimentelor.6. La cap. 2.3, pag. 33 – 38, spune ca va confectiona si “produse de artizanat din lemn(33)”, …”doreste 
pastrarea si promovarea obiceiurilortraditionale, prin realizarea si donarea catre pensiuni, structure de cazare si structure de agreement, autoritati publice locale si centrale, 
dar si publicului larg,….”. Desi achizitioneaza banc de lucru si set de ustensile pentru prelucrarea manuala a lemnului, angajeaza mester artizan, in anexele C1 – C5, nu se 
regasesc rezultate economico financiare. Fondurile nerambursabile FEADR se atribuie pentru activitati productive, viabile din punct de vedere economic si nu pentru 
activitati de binefacere. 7. Lipsa DO, achizitii PERE, – 2 panouri solare pentru producere apa calda menajera.La pagina 98, in cadrul cap. 5,se dau citeva repere referitoare 
la preturi dar nu sub forma unei declaratii sursa preturi pentru lucrari. Nu are oferta pentru cap.3 - BI/DG.
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946 312 M 01 12 8 25 00001 2012 9 18
CONSTRUCTIE ATELIER 
CROITORIE IN COMUNA 

COPACENI JUDETUL ILFOV

S.C. LAYNNA 
SSTYLE S.R.L. ILFOV

Comuna/Oras 
COPACENI Sat 

COPACENI
- - - - - - - - - - 193.467 0 145.100 0 48.367 143.816.032

Matricea de viabilitate nu s-a completat intrucat solicitantul nu a preyentat raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare Fisa E3.4 Partea a II-a. Solicitantul SC 
LAYNNA SSTYLE SRL a luat la cunoştinţă de FIŞA DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE E3.4-Partea I, prin semnarea de către Reprezentantul legal a
proiectului, domnul VOICU Antonio Bogdan, în data de 02.08.2013. Motivul declarării neeligibilităţii proiectului îl constituie faptul că solicitantul NU A PREZENTAT 
răspunsul la FIŞA DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE E3.4-Partea II-a. Sunt de acord cu observatiile expertului 1.

947 312 C 01 12 8 25 00006 2012 9 25

COMPARTIMENTARE, 
AMENAJARE CLADIRE SI A 
INSTALATIILOR AFERENTE 

PENTRU INFIINTARE CENTRU 
SPA, SPATII  VERZI, 

MOBILIER URBAN, ATELIER 
MESTESUGARESC, 

IMPREJMUIRE, UTILITATI

SC SPA MAGIC 
RELAX SRL ILFOV

Comuna/Oras 
SNAGOV Sat 

GHERMANESTI
- - - - - - - - - - 398.797 1.722 192.966 0 128.644 144.008.998

La depunerea cererii de finantare in 25.09.2012 s-a prezentat Certificat ORC din care rezulta ca firma era in functiune cu administrator Mariana MUSA care era si 
reprezentant legal in proiect.La data evaluarii din verificarea Recom rezulta ca s-au cesionat partile sociale d-lui Mititelu Dumitru Valentin asociat unic in 30.09.2012 iar la 
starea firmei se mentioneaza intrerupere temporara de activitate din 04.04.2013 pana la data de 04.04.2016.Aceste modificari ulterioare depunerii cererii de finantare au 
determinat nepunctarea eligibilitatii solicitantului, respectiv pct.1.1, deoarece conformitatea informatiilor din documentele prezentate si mentiunile din formularele cererii de 
finantare nu sunt asigurate ( conformitatea informatiilor din paragraful B1 ). In conditiile schimbarii de asociat unic si neaducerii la cunostinta APDRP a modificarilor 
survenite Pct. 1.2 Declaratia pe proprie raspundere F este neindeplinit , primul reprezentat legal si administrator Musa Mariana nemaivand nici o calitate in urma cesiunii 
partilor sociale. Criteriul EG2 este neindeplinit deoarece intreaga investitie este neeligibila astfel incat nu se poate verifica viabilitatea investitiei.Criteriul EG4 este 
neindeplinit avand in vedere ca angajamentul este al primului asociat unic in calitate si de reprezentant legal, care la momentul verificarii eligibilitatii nu mai are nici o 
calitate in firma.Criteriul EG6 este neindeplinit din motivele de mai jos. Certificatul de urbanism pentru prezentul obiectiv investitional a fost emis pentru SC EDEN SRL ( 
detinut conform contractului de donatie nr.472/23.03.2006 )Contractul de donatie nr.467/09.05.2011 (pag.240) prin care Schuster Francis Cristian si Schuster Elena 
Mariana doneaza SC SPA MAGIC RELAX SRL este facut in scopul indeplinirii de SC SPA MAGIC RELAX SRL a „sarcinii, ...amenajarea unui centru SPA ” iar „in caz de 
imposibilitate a realizarii sarcinii principale, imobilul sa revina, de drept in patrimoniul nostru, a donatorilor” precum si „ nerespectarea sarcinii cu care a fost donat imobilul 
duce la rezolutiunea (revocarea) de drept, a prezentului contract.Prezenta clauza se va extinde si asupra actelor ulterioare incheiate, avand ca obiect acest imobil”. 
„Extinderea clauzei” la care fac referire donatorii precum si mentiunea „ in caz de lichidare sau reorganizare a societatii ....imobilul sa revina , de drept, in patrimoniul nostru, 
a donatorilor”, conduce la semne de intrebare privind garantarea si asigurarea dreptului real principal prin acest act de donatie . Certificatul de urbanism a fost emis pentru 
societatea SC EDEN SRL, solicitantul a transferat prin cesiune drepturile si obligatiile ce decurg din acesta, contractul de cesiune1213/25.05.2011 fiind atasat la cererea de 
finantare la care a adaugat Expertiza tehnica si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor.SC EDEN SRL a detinut imobilul ( teren + constructie) in baza altui contract de 
donatie 472/23.03.2006 astfel incat este incerta detinerea imobilului de catre SPA MAGIC SRL . Prin proiect se doreste pag.29 „amenajarea spatiilor, cladire, insemna 
compartimentare, asigurarea instalatiilor sanitare, instalatiilor de lumina, forta si a instalatiilor de incalzire.Asigurarea dotarilor necesare pentru efectuarea serviciilor 
propuse..... lucrari pentru asigurarea utilitatilor, respectiv alimentarea cu apa, energie electrica, cu gaze si canalizare. Se vor mai construi drumuri de acces si platforme. 
”Intrucat proiectul prevede activitati desfasurate in aceeasi cladire dar care nu sunt complementare, CAEN 9604 Activitati de intretinere corporala cu CAEN 9602 Coafura si 
alte activiati de infrumusetare, nu s-au putut delimita cheltuielile eligibile aferente activitatii majoritar financiare atat ca lucrari de constructii cat si racorduri la utilitati care ar 
fi deservit intreaga cladire .De asemenea sunt prevazute amenajari exterioare care includ si mansarda , spatiu despre care solicitantul mentioneaza ca nu face obiectul 
proiectului.In acest sens nu s-a putut intocmi buget, plan financiar si in acest context consideram intreaga investitie neeligibila.Din aceste considerente pct.3.1 si 3.3 vizand 
corectitudinea informatiilor si eligibilitatea cheltuielilor nu sunt indeplinite. Proiectul a fost declarat neeligibil si in urma vizitei pe teren aceasta neputand fi finalizata deoarece 
reprezentantul legal nu s-a prezentat. In concluzie nu sunt indeplinite urmatoarele criterii de eligibilitate: pct.1.1, pct 3.1, pct.3.3, EG2, EG4,EG6. Criteriul EG2 este 
neindeplinit deoarece intreaga investitie este neeligibila astfel incat nu se poate verifica viabilitatea investitiei.Criteriul EG4 este neindeplinit avand in vedere ca angajamentul 
este al primului asociat unic in calitate si de reprezentant legal, care la momentul verificarii eligibilitatii nu mai are nici o calitate in firma.Criteriul EG6 este neindeplinit din 
motivele de mai jos. Certificatul de urbanism pentru prezentul obiectiv investitional a fost emis pentru SC EDEN SRL ( detinut conform contractului de donatie 
nr.472/23.03.2006 )Contractul de donatie nr.467/09.05.2011 (pag.240) prin care Schuster Francis Cristian si Schuster Elena Mariana doneaza SC SPA MAGIC RELAX 
SRL este facut in scopul indeplinirii de SC SPA MAGIC RELAX SRL a „sarcinii, ...amenajarea unui centru SPA ” iar „in caz de imposibilitate a realizarii sarcinii principale, 
imobilul sa revina, de drept in patrimoniul nostru, a donatorilor” precum si „ nerespectarea sarcinii cu care a fost donat imobilul va duce la rezolutiunea (revocarea) de drept, 
a prezentului contract.Prezenta clauza se va extinde si asupra actelor ulterioare incheiate, avand ca obiect acest imobil”. „Extinderea clauzei” la care fac referire donatorii 
precum si mentiunea „ in caz de lichidare sau reorganizare a societatii ....imobilul sa revina , de drept, in patrimoniul nostru, a donatorilor”, conduce la semne de intrebare 
privind garantarea si asigurarea dreptului real principal prin acest act de donatie . Certificatul de urbanism a fost emis pentru societatea SC EDEN SRL, solicitantul a 
transferat prin cesiune drepturile si obligatiile ce decurg din acesta, contractul de cesiune1213/25.05.2011 fiind atasat la cererea de finantare la care a adaugat Expertiza 
tehnica si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor.SC EDEN SRL a detinut imobilul ( teren + constructie) in baza altui contract de donatie 472/23.03.2006 astfel incat este 
incerta detinerea imobilului de catre SPA MAGIC SRL . Prin proiect se doreste pag.29 „amenajarea spatiilor, cladire, insemna compartimentare, asigurarea instalatiilor 
sanitare instalatiilor de lumina forta si a instalatiilor de incalzire Asigurarea dotarilor necesare pentru efectuarea serviciilor propuse lucrari pentru asigurarea utilitati

948 312 M 01 12 8 25 00024 2012 9 27 INFIINTARE LABORATOR DE 
TEHNICA DENTARA

SC DENTAL 
ARTISTRY SRL ILFOV

Comuna/Oras 
CIOROGARLA Sat 

CIOROGARLA
- - - - - - - - - - 234.788 0 199.570 0 35.218 144.208.568

In data de 27.09.2012 la OJPDRP DAMBOVITA a fost depus proiectul cu titlul,,Infiintare atelier mestesugaresc ", Cerere de Finantare nr F 312C011230300021, solicitant 
ATELIER RUSTIQUE SRL. Pentru a dovedi cofinantarea proiectului, solicitantul a prezentat un extras de cont , cu suma imprumutata de la un alt solicitant al Masurii 312 - 
SC DENTAL ARTISTRY SRL care a depus la OJPDRP ILFOV, proiect cu titlul ,, Infiintare laborator de tehnica dentara " . Ambele extrase de cont care au stat la baza 
dovedirii cofinantari au fost emise in aceeasi zi 26.09.2012. In concluzie , solicitntul SC DENTAL ARTISRY SRL nu poate dovedi cofinantarea proiectului, motiv pentru care 
acesta a fost declarat neeligibil. In urma verificarii documentare, se considera ca solicitantii ATELIER RUSTIQUE SRL si SC DENTAL ARTISRY SRL, prin documentele 
referitoare la cofinantarea proiectului au creat conditii artificiale, fapt ce determina neeligibilitatea Cererii de Finantare nr F312M011282500024. Avand in vedere ca 
solicitantul prin documentele anexate la Cererea de Finantare a creat conditii artificiale , viabilitatea economico financiara a proiectului nu se justifica. In data de 27.09.2012 
la OJPDRP DAMBOVITA a fost depus proiectul cu titlul,,Infiintare atelier mestesugaresc ", Cerere de Finantare nr F 312C011230300021, solicitant ATELIER RUSTIQUE 
SRL. Pentru a dovedi cofinantarea proiectului, solicitantul a prezentat un extras de cont , cu suma imprumutata de la un alt solicitant al Masurii 312 - SC DENTAL 
ARTISTRY SRL care a depus la OJPDRP ILFOV, proiect cu titlul ,, Infiintare laborator de tehnica dentara " . Ambele extrase de cont care au stat la baza dovedirii 
cofinantari au fost emise in aceeasi zi 26.09.2012. In concluzie , solicitntul SC DENTAL ARTISRY SRL nu poate dovedi cofinantarea proiectului, motiv pentru care acesta a 
fost declarat neeligibil. In urma verificarii documentare, se considera ca solicitantii ATELIER RUSTIQUE SRL si SC DENTAL ARTISRY SRL, prin documentele referitoare 
la cofinantarea proiectului au creat conditii artificiale, fapt ce determina neeligibilitatea Cererii de Finantare nr F312M011282500024. In data de 27.09.2012 la OJPDRP 
DAMBOVITA a fost depus proiectul cu titlul,,Infiintare atelier mestesugaresc ", Cerere de Finantare nr F 312C011230300021, solicitant ATELIER RUSTIQUE SRL. Pentru 
a dovedi cofinantarea proiectului, solicitantul a prezentat un extras de cont , cu suma imprumutata de la un alt solicitant al Masurii 312 - SC DENTAL ARTISTRY SRL care 
a depus la OJPDRP ILFOV, proiect cu titlul ,, Infiintare laborator de tehnica dentara " . Ambele extrase de cont care au stat la baza dovedirii cofinantari au fost emise in 
aceeasi zi 26.09.2012. In concluzie , solicitntul SC DENTAL ARTISRY SRL nu poate dovedi cofinantarea proiectului, motiv pentru care acesta a fost declarat neeligibil. In 
urma verificarii documentare, se considera ca solicitantii ATELIER RUSTIQUE SRL si SC DENTAL ARTISRY SRL, prin documentele referitoare la cofinantarea proiectului 
au creat conditii artificiale, fapt ce determina neeligibilitatea Cererii de Finantare nr F312M011282500024.

949 312 M 01 12 8 25 00018 2012 9 27

DOTAREA FIRMEI PARADISE 
MEDICAL CLINIC CU 

ECHIPAMENTE SPECIFICE 
DESFASURARII ACTIVITATII 

STOMATOLOGICE - PRIN 
MASURA PNDR 312

SC PARADISE 
MEDICAL CLINIC 

SRL
ILFOV

Comuna/Oras 
CORBEANCA Sat 

OSTRATU
- - - - - - - - - - 232.837 0 144.083 0 88.754 144.352.651

S-a bifat la criteriul de eligibilitate EG2 "Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei" cu "NU" deoarece in urma completarii matricei de viabilitate economico-
financiara Rata rezultatului din exploatare (rRe) in anul 5 este sub 10%, conditia respectarii acestui criteriu fiind de MINIM 10% din VENITURILE DE EXPLOATARE (in 
fiecare an). Inaintea solicitarii de informatii suplimentare, s-a constatat ca indicatorii economico-financiari nu respectau viabilitatea investitiei. Prin urmare, s-a solicitat 
revizuirea si refacerea proiectiilor financiare si anexelor B1-B9. S-a bifat la punctul 3.1 "DA, cu diferente" urmare corelarii liniilor bugetare conform solicitarii de informatii 
suplimentare. S-a bifat la criteriul de eligibilitate EG2 "Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei" cu "NU" deoarece, in urma completarii matricei de 
viabilitate economico-financiara, Rata rezultatului din exploatare (rRe) in anul 5 este sub 10%, conditia respectarii acestui criteriu fiind de MINIM 10% din VENITURILE DE 
EXPLOATARE (in fiecare an).Avand in vedere acest aspect, proiectul este declarat NEELIGIBIL (investitia nu este viabila din punct de vedere economico-financiar). 
Inaintea solicitarii de informatii suplimentare, s-a constatat ca indicatorii economico-financiari nu respectau viabilitatea investitiei. Prin urmare, s-a solicitat revizuirea si 
refacerea proiectiilor financiare si anexelor B1-B9.

950 312 C 01 12 8 25 00017 2012 9 27

HALA PENTRU FABRICAREA 
ARTICOLELOR DE HARTIE SI 

CARTON, LOC. AFUMATI, 
JUD. ILFOV 

SC SEPACHIM 
GRUP SRL ILFOV

Comuna/Oras 
AFUMATI Sat 

AFUMATI
- - - - - - - - - - 199.519 3.060 149.639 0 49.880 144.502.290

Solicitantul S.C. SEPACHIM GRUP S.R.L. a luat la cunoştinţă de FIŞA DE SOLICITARE A INFORMAŢIILOR SUPLIMENTARE - E3.4 prin semnarea acesteia de către 
reprezentantul legal, doamna ŞERBAN Nicoleta, în data de 15.07.2013.Motivul declarării neeligibilităţii proiectului îl constituie faptul că solicitantul NU A PREZENTAT 
răspunsul la solicitarea de informaţii suplimentare Fişa E3.4 - Partea II-a. Sunt de acord cu observatiile mentionate de expert 1.
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951 312 M 01 12 8 25 00014 2012 9 27

DEZVOLTAREA FIRMEI RORO 
CONSTRUCT S.R.L. IN 

DOMENIUL LUCRARILOR 
SPECIALE DE CONSTRUCTII

S.C. RORO 
CONSTRUCT 

S.R.L.
ILFOV

Comuna/Oras 
MOGOSOAIA Sat 

MOGOSOAIA
- - - - - - - - - - 168.706 0 118.094 0 50.612 144.620.384

EG1, EG6- Conform Certificatului Constatator anexat la Cererea de Finantare, data expirarii contractului de comodat nr.1/20.07.2012 pentru sediul social este 20.07.2014, 
astfel incat solicitantul nu poate face dovada gararii utilajelor achizitionate prin proiect pe toata perioada de monitorizare. Conform Ghidului Solicitantului documentele care 
atesta dreptul de folosinta pentru teren/cladire trebuie incheiate pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare.EG2- Conform Raspunsului la 
Informatii Suplimentare, solicitantul precizeaza urmatoarele: prin achizitiile propuse prin proiect, SC Roro Construct SRL se va dota si se va putea dezvolta in domeniul 
lucrarilor speciale de constructii, detinand astfel utilaje cu care personalul angajat sa poata sa presteze lucrari de pregatire a terenului (excavatii, sapaturi santuri, nivelat si 
compactat suprafete de teren si umplutura pamant) si lucrari de demolare (lucrari de demolare a constructiilor: zidarie, beton sau structura metalica, demolare fundatie 
beton, incarcat auto moloz, spart beton nearmat si spart beton armat). In ceea ce priveste mijloacele auto, SC Roro Construct SRL nu va pune la dispozitie mijloacele auto 
de transport, acesta prestand doar partea ce tine de incarcatul molozului prin utilizarea buldoexcavatoarelor din dotare. Clientul ce beneficiaza de serviciile solicitantului va 
avea in dotare sau va contracta servicii de transport. Astfel, activitatea desfasurata prin proiect este conditionata de serviciile de transport efectuate de terti. Ca urmare, 
Cererea de Finantare este declarata neeligibila, neindeplinindu-se Criteriul de Eligibilitate EG2. Conform Raspunsului la Informatii Suplimentare, solicitantul precizeaza 
urmatoarele: prin achizitiile propuse prin proiect, SC Roro Construct SRL se va dota si se va putea dezvolta in domeniul lucrarilor speciale de constructii, detinand astfel 
utilaje cu care personalul angajat sa poata sa presteze lucrari de pregatire a terenului (excavatii, sapaturi santuri, nivelat si compactat suprafete de teren si umplutura 
pamant) si lucrari de demolare (lucrari de demolare a constructiilor: zidarie, beton sau structura metalica, demolare fundatie beton, incarcat auto moloz, spart beton nearmat 
si spart beton armat). In ceea ce priveste mijloacele auto, SC Roro Construct SRL nu va pune la dispozitie mijloacele auto de transport, acesta prestand doar partea ce tine 
de incarcatul molozului prin utilizarea buldoexcavatoarelor din dotare. Clientul ce beneficiaza de serviciile solicitantului va avea in dotare sau va contracta servicii de 
transport. Astfel, activitatea desfasurata prin proiect este conditionata de serviciile de transport efectuate de terti. Ca urmare, Cererea de Finantare este declarata neeligibila, 
neindeplinindu-se Criteriul de Eligibilitate EG2. EG1, EG6- Conform Certificatului Constatator anexat la Cererea de Finantare, data expirarii contractului de comodat 
nr.1/20.07.2012 pentru sediul social este 20.07.2014, astfel incat solicitantul nu poate face dovada gararii utilajelor achizitionate prin proiect pe toata perioada de 
monitorizare. Conform Ghidului Solicitantului documentele care atesta dreptul de folosinta pentru teren/cladire trebuie incheiate pe o perioada de cel putin 10 ani de la data 
depunerii cererii de finantare.EG2- Conform Raspunsului la Informatii Suplimentare, solicitantul precizeaza urmatoarele: prin achizitiile propuse prin proiect, SC Roro 
Construct SRL se va dota si se va putea dezvolta in domeniul lucrarilor speciale de constructii, detinand astfel utilaje cu care personalul angajat sa poata sa presteze lucrari 
de pregatire a terenului (excavatii, sapaturi santuri, nivelat si compactat suprafete de teren si umplutura pamant) si lucrari de demolare (lucrari de demolare a constructiilor: 
zidarie, beton sau structura metalica, demolare fundatie beton, incarcat auto moloz, spart beton nearmat si spart beton armat). In ceea ce priveste mijloacele auto, SC Roro 
Construct SRL nu va pune la dispozitie mijloacele auto de transport, acesta prestand doar partea ce tine de incarcatul molozului prin utilizarea buldoexcavatoarelor din 
dotare. Clientul ce beneficiaza de serviciile solicitantului va avea in dotare sau va contracta servicii de transport. Astfel, activitatea desfasurata prin proiect este conditionata 
de serviciile de transport efectuate de terti. Ca urmare, Cererea de Finantare este declarata neeligibila, neindeplinindu-se Criteriul de Eligibilitate EG2.

952 312 C 01 12 8 25 00012 2012 9 27
CLINICA DE ORTOPEDIE SI 
IMAGISTICA MEDICALA IN 

COMUNA MOGOSOAIA

SC 
ORTOSURGERY 

CLINIC SRL
ILFOV

Comuna/Oras 
MOGOSOAIA Sat 

MOGOSOAIA
- - - - - - - - - - 331.630 8.700 198.978 0 132.652 144.819.362

Conform Metodologiei Fişei de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1, “Verificarea precizărilor din Declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria 
microîntreprinderilor (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 în care în urma verificărilor se constată că 
solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonomă, parteneră sau legată, expertul declară proiectul neeligibil.”Urmare a verificarii solicitantului prin serviciul 
online RECOM al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, s-a constatat că solicitantul nu a declarat corect statutul întreprinderii:SC ORTOSURGERY CLINIC SRL are 
ca asociat unic pe d-l RÂŞCU MIHAI CIPRIAN (100%), care este şi administratorul firmei.Activitatea principală: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2): 8622 - 
Activităţi de asistenţă medicală specializatăActivităţile secundare: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2): 8610 - Activităţi de asistenţă spitalicească8621 - 
Activităţi de asistenţă medicală generală8690 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umanăActivităţi desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 
2): 8622, 8621, 8690.De asemenea, d-l RÂŞCU MIHAI CIPRIAN este asociat în alte două societăţi deţinând 50% din acţiunile firmelor respective astfel:•SC CORNER 
MEDICAL CENTER SRL: - NEGRU MIHĂIŢĂ – MARIUS 50% - RÂŞCU MIHAI - CIPRIAN 50%Activitatea principală: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2): 
8622 - Activităţi de asistenţă medicală specializatăActivităţile secundare: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2): 8690 – Alte activităţi referitoare la sănătatea 
umanăSEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004Sediul social din:Bucureşti Sectorul 1, Str. BITOLIA, Nr. 44, Etaj P, Ap. 1Tip sediu: 
principalConform declaraţiei - tip model 3 nr. 147292 din 31.03.2010nu desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societatedesfăşoară următoarele activităţi ( CAEN Rev. 
2): 8622, 8690.data certificatului constatator: 06.04.2010•SC ORTOSURGERY SRL: - RÂŞCU MIHAI – CIPRIAN 50% - NEGRU MIHĂIŢĂ – MARIUS 50%Activitatea 
principală: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2): 8622 - Activităţi de asistenţă medicală specializatăActivităţile secundare: conform codificării (Ordin 
337/2007) Rev. Caen (2): 8690 – Alte activităţi referitoare la sănătatea umanăSEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004Activităţi 
desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2): 8622, 8621, 8690. data certificatului constatator: 26.07.2012Conform declaraţiei - tip model 2 nr. 
532978 din 23.07.2012Sediul social din: Comuna Mogoşoaia, Strada ALEEA COPILULUI, Nr. 4, mansardă, Judet IlfovTip sediu: principalConform declaraţiei - tip model 2 
nr. 532978 din 23.07.2012desfăşoară activităţi proprii de birou pentru societatedata certificatului constatator: 26.07.2012Conform precizărilor din NOTA APDRP de 
clarificări referitoare la încadrarea în categoria IMM-urilor, cele trei întreprinderi sunt legate prin intermediul persoanei fizice RÂŞCU MIHAI-CIPRIAN care este acţionar 
majoritar, iar întreprinderile îşi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente (conform Legii 346/14.07.2012 privind 
stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, Art. 44 , alin. (5) O piaţă adiacentă, în sensul prezentei legi, este acea piaţă a unui produs sau a unui 
serviciu situată direct în amonte sau în aval pe piaţa în cauză.). Solicitantul nu respectă pct. 3 din Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului referitoare la faptul că 
toate informaţiile din prezenta cerere de finanţare şi din documentele anexate sunt corecte şi ca atare îşi asumă prevederile pct. 8 din aceeaşi declaraţie. Sunt de acord cu 
observaţiile menţionate de expertul 1. Conform Metodologiei Fişei de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1, “Verificarea precizărilor din Declaraţia privind încadrarea 
întreprinderii în categoria microîntreprinderilor (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 în care în urma 
verificărilor se constată că solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonomă, parteneră sau legată, expertul declară proiectul neeligibil.”Urmare a verificarii 
solicitantului prin serviciul online RECOM al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, s-a constatat că solicitantul nu a declarat corect statutul întreprinderii:SC 
ORTOSURGERY CLINIC SRL are ca asociat unic pe d-l RÂŞCU MIHAI CIPRIAN (100%), care este şi administratorul firmei.Activitatea principală: conform codificării 
(Ordin 337/2007) Rev. Caen (2): 8622 - Activităţi de asistenţă medicală specializatăActivităţile secundare: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2): 8610 - 
Activităţi de asistenţă spitalicească8621 - Activităţi de asistenţă medicală generală8690 - Alte activităţi referitoare la sănătatea umanăActivităţi desfăşurate în afara sediului 
social şi a sediilor secundare (CAEN REV. 2): 8622, 8621, 8690.De asemenea, d-l RÂŞCU MIHAI CIPRIAN este asociat în alte două societăţi deţinând 50% din acţiunile 
firmelor respective astfel:•SC CORNER MEDICAL CENTER SRL: - NEGRU MIHĂIŢĂ – MARIUS 50% - RÂŞCU MIHAI - CIPRIAN 50%Activitatea principală: conform 
codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2): 8622 - Activităţi de asistenţă medicală specializatăActivităţile secundare: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev. Caen (2): 
8690 – Alte activităţi referitoare la sănătatea umanăSEDII SI/SAU ACTIVITATI AUTORIZATE CONFORM ART. 15 DIN L359/2004Sediul social din:Bucureşti Sectorul 1, 
Str. BITOLIA, Nr. 44, Etaj P, Ap. 1Tip sediu: principalConform declaraţiei - tip model 3 nr. 147292 din 31.03.2010nu desfăşoară activităţi proprii de birou pentru 
societatedesfăşoară următoarele activităţi ( CAEN Rev. 2): 8622, 8690.data certificatului constatator: 06.04.2010•SC ORTOSURGERY SRL: - RÂŞCU MIHAI – CIPRIAN 
50% - NEGRU MIHĂIŢĂ – MARIUS 50%Activitatea principală: conform codificării (Ordin 337/2007) Rev Caen (2): 8622 - Activităţi de asistenţă medicală

953 312 C 01 12 8 25 00013 2012 9 27
INFIINTARE CENTRU DE 

CHIRURGIE AMBULATORIE IN 
COMUNA MOGOSOAIA

SC 
ORTOKINETIC 
SERVICES SRL

ILFOV
Comuna/Oras 

MOGOSOAIA Sat 
MOGOSOAIA

- - - - - - - - - - 333.139 8.700 199.883 0 133.256 145.019.245

In urma analizarii pct.1.1 din fisa E3.1-Care este statutul solicitantului? am procedat la verificarea Declaraţiei privind incadrarea intreprinderii in categoria 
microintreprinderilor si am constatat ca solicitantul a bifat la Cap.I, pct. II ca este ”Intreprindere autonoma”. Dupa verificarea solicitantului prin serviciul online RECOM al 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online am constatat că solicitantul nu a declarat corect statutul 
intreprinderii, in sprijinul acestei declaratii va precizez urmatoarele: -domnul Negru Mihaita Marius asociat unic la SC Ortokinetic Services SRL-CAEN:8622-Activitati de 
asistenta medicala specializata, are calitatea de asociat si administrator la urmatorii agentii economici:- SC Corner Medical Center SRL, cu o cota de participare la beneficii 
si pierderi de 50,00%-CAEN:8622-Activitati de asistenta medicala specializata;- SC Editura Medicart SRL, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 50,00%-
CAEN:5811-Activitati de editare a cartilor;- SC Medicalway SRL, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 50,00%-CAEN:8622-Activitati de asistenta medicala 
specializata; -SC Ortosurgery SRL, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 50,00%-CAEN:8622-Activitati de asistenta medicala specializata;Avand in vedere ca 
solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, aceasta fiind ”Intreprindere legata” si ca acesti agenti economici isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe 
aceesi piata relevanta ori pe piete adiacente declar proiectul neeligibil. Solicitantul nu respecta pct.3 din Declaratia pe propria raspundere a solicitantului referitoare la faptul 
ca toate informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate sunt corecte si ca atare isi asuma prevederile pct. 8 din aceiasi declaratie. A creat conditii 
artificiale in sensul ca reprezentantul legal are calitatea de asociat/actionar majoritar la mai multi agenti economici nespecificand corect in Declaratia privind incadrarea 
intreprinderii in categoria microintreprinderilor tipul intreprinderii. In urma analizarii pct.1.1 din fisa E3.1-Care este statutul solicitantului?, am procedat la verificarea 
Declaraţiei privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor si am constatat ca solicitantul a bifat la Cap.I, pct. II ca este ”Intreprindere autonoma”. Dupa 
verificarea solicitantului prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online am 
constatat că solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, in sprijinul acestei declaratii va precizez urmatoarele: -domnul Negru Mihaita Marius asociat unic la SC 
Ortokinetic Services SRL-CAEN:8622-Activitati de asistenta medicala specializata, are calitatea de asociat si administrator la urmatorii agentii economici:- SC Corner 
Medical Center SRL, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 50,00%-CAEN:8622-Activitati de asistenta medicala specializata;- SC Editura Medicart SRL, cu o 
cota de participare la beneficii si pierderi de 50,00%-CAEN:5811-Activitati de editare a cartilor;- SC Medicalway SRL, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 
50,00%-CAEN:8622-Activitati de asistenta medicala specializata; -SC Ortosurgery SRL, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 50,00%-CAEN:8622-Activitati de 
asistenta medicala specializata;Avand in vedere ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, aceasta fiind ”Intreprindere legata” si ca acesti agenti economici isi 
desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceesi piata relevanta ori pe piete adiacente declar proiectul neeligibil. Solicitantul nu respecta pct.3 din Declaratia pe 
propria raspundere a solicitantului referitoare la faptul ca toate informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate sunt corecte si ca atare isi asuma 
prevederile pct. 8 din aceiasi declaratie.
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954 312 C 01 12 8 25 00035 2012 9 28 ACTIVITATI DE LEGATORIE SI 
SERVICII CONEXE 

S.C. GALACTIC 
SERVICES S.R.L. ILFOV

Comuna/Oras 
MOGOSOAIA Sat 

MOGOSOAIA
- - - - - - - - - - 149.945 5.000 112.475 0 37.470 145.131.720

In urma verificarii pe teren a proiectului cu titlul ”ACTIVITATI DE LEGATORIE SI SERVICII CONEXE” s-au constatat urmatoarele: - solicitantul, prin reprezentantul legal 
sau un imputernicit al acestuia, nu s-a prezentat la data, locul si ora programata pentru inceperea verificarii. - solicitantul nu a participat nemijlocit prin reprezentantul legal/ 
un imputernicit al acestuia la toate etapele de verificare pe teren a cererii de finantare. - solicitantul nu a asigurat accesul neingradit la obiectivul de investitie. Luand in 
considerare ca solicitantul nu s-a prezentat la data, locul si ora programata pentru verificare nu s-a putut constata daca localizarea/ amplasarea proiectului este conforma cu 
cea specificata de solicitant in cererea de finantare si in documentele anexate cererii de finantare. Prin proiect SC Galactic Services SRL intentiona sa realizeze o investitie 
noua constand in achizitionarea de echipamente informatice si programe informatice care sa permita legarea si arhivarea fizica a documentelor, ulterior urmand sa faca si 
arhivarea electronica a acestora. Avand in vedere ca solicitantul prin reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia nu a fost prezent in vederea verificarii de catre 
expertii OJPDRP Ilfov a proiectului cu titlul ”Activitati de legatorie si servicii conexe”, solicitant SC Galactic Services SRL, declaram cererea de finantare neeligibila din 
punct de vedere al verificarii pe teren. La pct. 3.1 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare si nici la cererea de finantare nu a atasat 3 
oferte conforme pentru utilajele si echipamentele care urmau sa fie achizitionate prin proiect. Avand in vedere ca solicitantul prin reprezentantul legal sau un imputernicit al 
acestuia nu a fost prezent in vederea verificarii pe teren, nu s-a raspuns la informatiile suplimentare solicitate; astfel ca la cererea de finantare nu au fost anexate 3 oferte 
conforme pentru utilajele si echipamentele care urmau sa fie achizitionate prin proiect. Avand in vedere ca solicitantul prin reprezentantul legal sau un imputernicit al 
acestuia nu a fost prezent in vederea verificarii pe teren nu s-a putut verifica daca precizarile solicitantului din Cererea de finantare sunt conforme cu realitatea, cererea de 
finantare fiind declarata neeligibila. Solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate.Solicitantul, prin reprezentantul legal sau un imputernicit al acestuia nu a 
fost prezent la locul de realizare a investitiei in vederea verificarii pe teren. Ca urmare, proiectul este declarat neeligibil.

955 312 M 01 12 8 25 00025 2012 9 28
CENTRU MEDICAL DE 

ESTETICA REGENERATIVA SI 
TERAPII ALTERNATIVE

S.C. ESTETFARM 
S.R.L. ILFOV

Comuna/Oras 
MOGOSOAIA Sat 

MOGOSOAIA
- - - - - - - - - - 319.840 0 191.904 0 127.936 145.323.624

1. Verificarea eligibilitatii solicitantului: a. Punctul 1.6. – „Solicitantul este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect?”. Conform Certificatului 
Constatator eliberat de ORC (nr. 541154/07.09.2012) depus la Cererea de Finantare cat si la verificarea in RECOM (1592346/10.09.2013), solicitantul Estetfarm are un 
singur cod CAEN de activitate 8622-Activitati de asistenta medicala specializata, cu toate ca in proiect solicitantul isi propune sa produca produse cosmetice pe care le va 
folosi atat in activitatea proprie cat si comercializa catre alte cabinete medicale. 2. VERIFICAREA CRITERIILOR GENERALE DE ELIGIBILITATEA. Criteriul de eligibilitate 
EG1 - „Microintreprinderile, atat cele existente cat si cele nou-infiintate trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect in spatiul rural” NU este 
indeplinit deoarece pe parcursul SF-ului si al planselor desenate solicitantul mentioneaza ca are activitate productiva/farmacie cat si a documentelor care atesta dreptul de 
proprietate asupra terenului. Activitatea productiva nu este acoperita de obiectul de activitate al solicitantului dupa cum urmeza:1. Se mentioneaza in cap 3.2 din SF (pag. 
39) ca se va construi o piscina acoperita, piscina care nu apare in plansele desenate. 2. La pagina 40 din CF solicitantul mentioneza ca “etajul este destinat: laboratoarelor 
de productie seruri, solutii, geluri, fond de ten, etc. cu folosire in centru dar si vanzarii altor cabinete medicale sau pacientilor pentru tratament la domiciliu, cabinetul; de 
consultatii homeopatice .... ”. 3. Conform Ghidului Solicitantului pentru M312 (pag 37) cat si in continutul cadru al Studiului de Fezabilitate (cap 2.3 si 3.2): “ATENTIE! În 
cazul proiectelor care prevăd modernizarea/ finalizarea construcţiilor existente/ achiziţii de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcţiei existente, se 
ataşează la Studiul de Fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente şi Raportul privind stadiul fizic al lucrărilor.”4. Astfel in SF solicitantul a 
prezentat un Raport de Expertiza, asumat de un expert tehnic atestat, pentru vechiul proprietar (Ecovital Kosmetik) a carui vechime este de cel putin 3 ani (respectiv anul 
2010), deoarcece un proiect asemanator a fost depus in anul 2010 de Ecovital Kosmetik. Pe langa acest raport a mai prezentat un nou raport de exepertiza asumat doar de 
proiectant, din acesta lipsind viza expertului tehnic atestat MLPAT.5. De asemenea s-a constatat lipsa Raportului privind stadiul fizic al lucrarilor, din care trebuia sa reiasa 
lucrarile efectuate pana la acest moment cat si lucrarile propuse a fi efectuate prin proiect. Acest raport trebuia sa insoteasca Raportul de expertiza tehnica.6. La cap 3.3 – 
structura constructiva (pag 52 din CF), la sectiunea zonificare functionala: “Deoarece constructia este destinata productiei de bunuri-produse cosmetice se vor folosi pentru 
diferite tratamente dermatologice”. De asemenea la pagina 53 din CF se mentioneaza: “Etajul este destinat: laboratoarelor de productie seruri, solutii, geluri, fond de ten etc 
cu folosire in centru dar si vanzarii altor cabinete medicale sau pacientilor pentru tratament la domiciliu, cabinetului de consultatii homeopatice, precum si unei farmacii 
homeopatice si de suplimente nutritive sau alte produse (zeoliti, uleiuri, organice destinate diferitelor tratamente), cabinetului de masaj, reflexoterapie, biorezonanta, 
acupunctura”. 7. In cap 3.8 nu sunt prezentate defalcat cheltuielile aferente capitolelor 4.2, 4.3, 4.4 si 4.5. 8. La pagina 110 din CF (Plan de amplasare utilaje pe flux, 
sectiunea Plan etaj, Plansa A3), sunt detaliate spatiile de productie.9. Documentul care atesta dreptul de proprietate (paginile 141-144 din CF), respectiv “Contractul de 
Vanzare Cumparare” nr. 1810/26.07.2012 incheiat la BNP TOTIS ANDREIA MURA si TOTIS EDUARD ANTON, cumparator este SC Ecostem Cosmetics SRL iar 
stampila apartine solicitantului SC ESTETFARM SRL. Prin urmare documentul nu atesta dreptul de propietate pentru solicitant. B. Pentru criteriul de eligibilitate EG6 – 
“Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de minim 10 ani”: s-
a constatat ca documentul care atesta dreptul de propietate (Contractul de vanzare cumparare nr. 1810/26.07.2012 incheiat la BNP TOTIS ANDREIA MURA si TOTIS 
EDUARD ANTION) nu este pentru SC ESTETFARM SRL., chiar daca poarta stampila solicitantului, cumparatorul este SC Ecostem Cosmetics SRL.C. La criteriul de 
eligibilitate EG 7 – “Beneficiarul sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului”.Solicitantul depune un certificat de investitor la data de 24.09.2012, 
de la un fond de investitii (Fond Deschis de Investitii – Raiffesein Ron Flexi), in care sunt detaliate numarul de unitati de fond achizitionate (5472,2404), valoarea pe unitate 
de fond (108,0066 ron), respectiv valoarea totala cumulata (591038,08 ron). In aceasta situatie valoarea unitatilor de fond fiind fluctuanta. Documentul prezentat nu este 
conform, este un certificat de investitor, Banca are un fond de investitii si plaseaza banii clientilor in activitati cotate la bursa/investitii. Este posibil ca la momentul in care 
soliciantul vrea sa isi retraga banii din plasamentul respective, acesta sa nu mai poata acoperi cofinantarea ca urmare a scaderii valorii de piata a unitatilor de fond.Astfel 
documentul depus de solicitant pentru certificarea capacitatii de cofinantare nu face parte din documentele impuse de Ghidul solicitantului M312 si drept urmare acest 
criteriu nu este indeplinit. 3. La criteriul „3.1. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare sunt corecte şi sunt în conformitate cu devizul gener
si devizele pe obiect precizate în studiul de fezabilitate/ memoriul justificativ?” s-a bifat NU deoarece cheltuielile pentru procesare (cap. 4.1, 4.2, 4.3) sunt neeligibile ele 
nefiind acoperite de domeniul de activitate (conform Certificatului Constator eliberat de ORC). 4. La punctul 5 - Planul financiar, s-a bifat NU, deoarece acesta nu este core
intocmit, intrucat valoarea cheltuielilor eligibile este diferita de cea prezentata de solicitant in SF/CF (cheltuielile pentru productie sunt neeligibile). 5. La punctul 6 s-a 
constatat urmatoarele:- Solicitantul Estetfarm are un amplasament comun al proiectului cu cel depus de solicitantul Ecostem Cosmetics, respectiv comuna Mogosoia, str. 
Ficusului nr 10 tarla 41 parcela 324- Cei doi solicitanti (Estetfarm / Ecostem Cosmetics) au acelasi sediu social (comuna Mogosoia str 8 Martie nr 29 jud Ilfov) s

956 312 C 01 12 8 25 00027 2012 9 28

MICRO-ATELIER DE 
PRODUCTIE TEXTILE SI 

TRICOTAJE ARTIZANALE, 
BIROU CU LOCUINTA DE 

SERVICIU D+P+1E CU 
UTILITATI , AMENAJARE 

INCINTA SI IMPREJMUIRE 
TEREN

SC 
HERMESCONF 

SRL
ILFOV

Comuna/Oras 
DOMNESTI Sat 

DOMNESTI
- - - - - - - - - - 230.397 2.513 195.837 0 34.560 145.519.461

In urma verificarii datelor din Certificatul de Urbanism nr. 105/2690/29.03.2012 am constatat ca acesta este incomplet si reiese ca a fost emis in scopul obtinerii Autorizatiei 
de Construire a unei cladiri cu destinatia de locuinta D+P+1E. Documentul emis de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov nu are completat corect titlul 
proiectului.Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor nu este completata la Capitolul I, Subcapitolul III-Date utilizate pentru a se stabili 
categoria intreprinderii;Precizam ca spatiile neproductive pe care solicitantul le propune prin proiect sunt supradimensionate comparativ cu numărul şi dimensiunea utilaje
pe care doreste sa le achizitioneze iar cheltuielile eligibile propuse prin SF sunt in neconcordanta cu nevoile reale ale investitiei.In Fisa Masurii 312 la capitolul Descrierea 
tipului operatiunilor se mentioneaza ca se vor sprijini operatiuni legate de:•lnvestitii corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv; dotarea 
aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achizitionarea in leasing a acestora);•lnvestitii necorporale(software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea inleasing a 
acestora.In ceea ce priveste evaluarea cap. IV. Proiectii financiare si indicatori financiari consideram ca solictantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor 
economico-financiari prin folosirea unor preturi nejustificat de mari si a unei productii obtinute nerealiste,in sensul ca productia obtinuta este foarte mica raportat la numarul 
de locuri de munca nou create cat si la bunurile propuse a fi achizitionate prin proiect (masina de tricotat, masina de tricotat cu cartele, masina surfilat, etc), ca exemplu: - 
productie accesorii artizanale, din materiale textile si executate manual, isi previzioneaza vanzari fizice de 72 bucati/trimestru, cu aproximativ 75 lei/bucata;- productie bluze 
din materiale textile si tricotate manual, isi previzioneaza vanzari fizice de 35 bucati/trimestru, cu aproximativ 200 lei/bucata;- productie rochite si fustite din materiale textile 
si tricotate manual, isi previzioneaza vanzari fizice de 58 bucati/trimestru, cu aproximativ 300 lei/bucata;- productie caciulite si fulare din materiale textile si tricotate manual, 
isi previzioneaza vanzari fizice de 105 bucati/trimestru, cu aproximativ 200 lei/bucata;- productie perne decorative executate manual, isi previzioneaza vanzari fizice de 42 
bucati/trimestru, cu aproximativ 500 lei/bucata;- productie alte articole din materiale textile si tricotate manual, artizanate,isi previzioneaza vanzari fizice de 450 
bucati/trimestru, cu aproximativ 530 lei/bucata.In concluzie, precizam ca, solicitantul prin acest proiect de fapt doreste sa constriasca o locuinta, asa cum reise si din 
Certificatul de Urbanism nr. 105/2690/29.03.2012, supradimensioneaza spatiile neproductive P+1E, foloseste preturi nejustificat de mari si productii nerealiste, ca atare 
investitia propusa prin proiect nu indeplineste urmatorul criteriu de eligibilitate: EG 2-Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei. Sunt de acord cu observatiile 
expertului 1. Investitia propusa prin proiect nu indeplineste criteriu de eligibilitate EG 2-Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei. Sunt de acord cu 
observatiile expertului 1. In dosarul cererii de finantare nu se regaseste declaraţia proiectantului semnata si stampilata privind sursa de preturi. In urma verificarii datelor din 
Certificatul de Urbanism nr. 105/2690/29.03.2012 am constatat ca acesta este incomplet si reiese ca a fost emis in scopul obtinerii Autorizatiei de Construire a unei cladiri 
cu destinatia de locuinta D+P+1E. Documentul emis de catre Agentia pentru Protectia Mediului Ilfov nu are completat corect titlul proiectului.Declaratia privind incadrarea 
intreprinderii in categoria microintreprinderilor nu este completata la Capitolul I, Subcapitolul III-Date utilizate pentru a se stabili categoria intreprinderii;In dosarul cererii de 
finantare nu se regaseste declaraţia proiectantului semnata si stampilata privind sursa de preturi.Precizam ca spatiile neproductive pe care solicitantul le propune prin 
proiect sunt supradimensionate comparativ cu numărul şi dimensiunea utilajelor pe care doreste sa le achizitioneze iar cheltuielile eligibile propuse prin SF sunt in 
neconcordanta cu nevoile reale ale investitiei.In Fisa Masurii 312 la capitolul Descrierea tipului operatiunilor se mentioneaza ca se vor sprijini operatiuni legate de:•lnvestitii 
corporale (constructia, modernizarea, extinderea cladirilor in scop productiv; dotarea aferenta cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achizitionarea in leasing a 
acestora);•lnvestitii necorporale(software, patente, licente etc.), inclusiv achizitionarea inleasing a acestora.In ceea ce priveste evaluarea cap. IV. Proiectii financiare si 
indicatori financiari consideram ca solictantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari prin folosirea unor preturi nejustificat de mari si a unei 
productii obtinute nerealiste,in sensul ca productia obtinuta este foarte mica raportat la numarul de locuri de munca nou create cat si la bunurile propuse a fi achizitionate 
prin proiect (masina de tricotat, masina de tricotat cu cartele, masina surfilat, etc), ca exemplu: - productie accesorii artizanale, din materiale textile si executate manual, isi 
previzioneaza vanzari fizice de 72 bucati/trimestru, cu aproximativ 75 lei/bucata;- productie bluze din materiale textile si tricotate manual, isi previzioneaza vanzari fizice de 
35 bucati/trimestru, cu aproximativ 200 lei/bucata;- productie rochite si fustite din materiale textile si tricotate manual, isi previzioneaza vanzari fizice de 58 bucati/trimestru, 
cu aproximativ 300 lei/bucata;- productie caciulite si fulare din materiale textile si tricotate manual, isi previzioneaza vanzari fizice de 105 bucati/trimestru, cu aproximativ 
200 lei/bucata;- productie perne decorative executate manual, isi previzioneaza vanzari fizice de 42 bucati/trimestru, cu aproximativ 500 lei/bucata;- productie alte articole 
din materiale textile si tricotate manual, artizanate,isi previzioneaza vanzari fizice de 450 bucati/trimestru, cu aproximativ 530 lei/bucata.In concluzie, precizam ca, 
solicitantul prin acest proiect de fapt doreste sa constriasca o locuinta, asa cum reise si din Certificatul de Urbanism nr. 105/2690/29.03.2012, supradimensioneaza spatiile 
neproductive P+1E, foloseste preturi nejustificat de mari si productii nerealiste, ca atare investitia propusa prin proiect nu indeplineste urmatorul criteriu de eligibilitate: EG 2-
Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei Sunt de acord cu observatiile expertului

957 312 M 01 12 6 26 00001 2012 9 14

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC 
SMIXIOTI CRIS SRL DIN 

COMUNA SARASAU, 
JUDETUL MARAMURES

SMIXIOTI CRIS 
SRL MARAMURES

Comuna/Oras 
SARASAU Sat 

SARASAU
- - - - - - - - - - 229.873 0 195.391 0 34.482 145.714.852

EG6: Solicitantul SC. Smixioti Cris SRL a luat cu drept de folosinta hala de productie si terenul in suprafata de 4.689 mp de la SC. Island Forest SRL in baza Contractului 
de comodat autentificat cu nr. 3096/06.08.2012 si a Actului Aditional la Contractul de comodat autentificat cu nr. 3868/01.10.2012, dar nu are drept de acces la imobile. 
Solicitantul a prezentat 3 oferte de pret pentru bunuri si o oferta de pret pentru servicii. Solicitantul SC. Smixioti Cris SRL a luat cu drept de folosinta hala de productie si 
terenul in suprafata de 4.689 mp de la SC. Island Forest SRL in baza Contractului de comodat autentificat cu nr. 3096/06.08.2012 si a Actului Aditional la Contractul de 
comodat autentificat cu nr. 3868/01.10.2012,evidentiindu-se o posibila situatie de interese cu scopul accesarii acestei masuri. Cele doua societati, SC. Smixioti Cris SRL si 
SC. Island Forest SRL au acelasi sediu social,domociliul celor doi asociati este acelasi fiind sot si sotie, isi desfasoara activitatea in aceeiasi incinta avand amplasamentele 
invecinate, SC. Smixioti Cris SRL este sustinuta pentru acest proiect de catre SC. Island Forest SRL prin inchirierea halei de productie si a terenului, SC. Island Forest SR
regasindu-se atat ca potentiali furnizori , cat ca si potentiale clienti, existand posibilitatea unor legaturi economice intre cele doua societati. De la vizita pe teren rezulta ca 
utilitatile sunt comune. EG6: Solicitantul SC. Smixioti Cris SRL a luat cu drept de folosinta hala de productie si terenul in suprafata de 4.689 mp de la SC. Island Forest 
SRL in baza Contractului de comodat autentificat cu nr. 3096/06.08.2012 si a Actului Aditional la Contractul de comodat autentificat cu nr. 3868/01.10.2012, dar nu are 
drept de acces la imobile.
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958 312 M 01 12 6 26 00006 2012 9 26

“ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
PENTRU INFIINTAREA UNEI 
UNITATI DE PRODUCTIE IN 
LOCALITATEA FĂRCĂSA, 

JUD. MARAMURES”

CRAINIC 
CONSTANTIN 

TRAIAN
MARAMURES

Comuna/Oras 
FARCASA Sat 

FARCASA
- - - - - - - - - - 27.037 0 22.981 0 4.056 145.737.833

1.1 Ca urmare a verificarii solicitantului, Crainic Constantin Traian, in serviciul online RECOM s-a constatat ca solicitantul este asociat unic la SC. Best Book Services SRl 
care are sediul social la aceeiasi adresa cu locul propus a realiza investitia solicitantul, solicitantul Crainic Constantin Traian si SC. Best Book Services SRL isi desfasoara 
activitatea pe piete adiacente, astfel: domeniul principal de activitate al solicitantului este reprezentat de activitatea aferenta codurilor CAEN : 1812-alte activitati de tiparire 
n.c.a si 1814-legatorie si servicii conexe; domeniul principal de activitate al SC. Best Book Services SRL este reprezentat de activitatea aferenta codului CAEN: 1814-
legatorie si servicii conexe si domeniu secundar de activitate este reprezentat de activitatea aferenta codului CAEN. 1812-alte activitati de tiparire n.c.a. 1.1-Solicitantul nu 
apartine categoriilor de beneficiari eligibili in conditiile in care solicitantul persoana fizica este asociat unic la SC Best Book Service SRL care are domeniul principal de 
activitate -Cod CAEN 1814 legatorie si servicii conexe, conform verificarilor in serviciul RECOM online.Sediul social al SC Best Book Service SRL si al solicitantului este 
comun,activitatile propuse prin proiect Cod CAEN 1812,1814 sunt comune cu activitatile desfasurate de SC Best Book Service SRL ,i-si desfasoara activitatea pe aceeasi 
piata sau piete adiacente.Solicitantul se angajeaza ca se va autoriza conform OG 44/2008 exista posibilitatea unor interese economice intre cele doua forme de organizare 
ale solicitantului. EG1-Solicitantul se angajeaza ca se va autoriza conform OG 44/2008, exista posibilitatea unor interese economice intre cele doua forme de organizare ale 
solicitantului in conditiile in care solicitantul persoana fizica este asociat unic la SC Best Book Service SRL care are domeniul principal de activitate -Cod CAEN 1814 
legatorie si servicii conexe, conform verificarilor in serviciul RECOM online.Sediul social al SC Best Book Service SRL si al solicitantului este comun,activitatile propuse prin 
proiect Cod CAEN 1812,1814 sunt comune cu activitatile desfasurate de SC Best Book Service SRL ,i-si desfasoara activitatea pe aceeasi piata sau piete adiacente. EG2: 
A refacut prognoza incasarilor si platilorsi indicatorii financiariEG8: A refacut declaratia pe propria raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a 
ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis prin precizarea tuturor codurilor CAEN ale activitatilor finantate prin proiect. EG1-Solicitantul se angajeaza ca se va autoriza 
conform OG 44/2008, exista posibilitatea unor interese economice intre cele doua forme de organizare ale solicitantului in conditiile in care solicitantul persoana fizica este 
asociat unic la SC Best Book Service SRL care are domeniul principal de activitate -Cod CAEN 1814 legatorie si servicii conexe, conform verificarilor in serviciul RECOM 
online.Sediul social al SC Best Book Service SRL si al solicitantului este comun,activitatile propuse prin proiect Cod CAEN 1812,1814 sunt comune cu activitatile 
desfasurate de SC Best Book Service SRL ,i-si desfasoara activitatea pe aceeasi piata sau piete adiacente. TVA aferenta cheltuielilor eligibile este trecuta in coloana 
cheltuielilor eligibile , deoarece solicitantul a declarat ca nu se va inregistra in scopuri de TVA. Solicitantul a prezentat 3 oferte de pret pentru bunuri si 1 oferta de pret pen
servicii EG1-Solicitantul se angajeaza ca se va autoriza conform OG 44/2008, exista posibilitatea unor interese economice intre cele doua forme de organizare ale 
solicitantului in conditiile in care solicitantul persoana fizica este asociat unic la SC Best Book Service SRL care are domeniul principal de activitate -Cod CAEN 1814 
legatorie si servicii conexe, conform verificarilor in serviciul RECOM online.Sediul social al SC Best Book Service SRL si al solicitantului este comun,activitatile propuse prin 
proiect Cod CAEN 1812,1814 sunt comune cu activitatile desfasurate de SC Best Book Service SRL ,i-si desfasoara activitatea pe aceeasi piata sau piete adiacente. 1.1; 
EG1-Solicitantul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili in conditiile in care solicitantul persoana fizica este asociat unic la SC Best Book Service SRL care are 
domeniul principal de activitate -Cod CAEN 1814 legatorie si servicii conexe, conform verificarilor in serviciul RECOM online.Sediul social al SC Best Book Service SRL si 
al solicitantului este comun,activitatile propuse prin proiect Cod CAEN 1812,1814 sunt comune cu activitatile desfasurate de SC Best Book Service SRL ,i-si desfasoara 
activitatea pe aceeasi piata sau piete adiacente.Solicitantul se angajeaza ca se va autoriza conform OG 44/2008 exista posibilitatea unor interese economice intre cele doua 
forme de organizare ale solicitantului.

959 312 C 01 12 6 26 00007 2012 9 26 FABRICA DE PRODUSE 
FARMACEUTICE

S.C. 
SALINFITOFARM 

S.R.L.
MARAMURES

Comuna/Oras OCNA 
SUGATAG Sat 

OCNA SUGATAG
- - - - - - - - - - 134.292 0 114.148 0 20.144 145.851.981

1.1 - Ca urmare a verificarii solicitantului SC. Salinfitofarm SRL in serviciul online RECOM s-a constatat ca asociatul unic , Tibuleac Gheorghe, este asociat unic la SC. 
Salinfitofarm SRL si titular la Tibuleac Gheorghe Intreprindere Individuala, cele doua societati au sediul social la aceeiasi adresa, isi desfasoara activitatea pe aceeiasi piata 
sau piete adiacente, activitatile celor doua societati sunt comune existand posibilitatea unor interese economice intre cele doua societati, solicitantul nu a declarat corect 
statutul intreprinderii. EG1: Neconcordanta intre bugetul indicativ, devizele obiectelor, devizul general si cap. 3.8 din studiu de fezabilitate privind cheltuielile eligibile si 
neeligibile. Ca urmare a verificarii solicitantului SC. Salinfitofarm SRL in serviciul online RECOM s-a constatat ca asociatul unic , Tibuleac Gheorghe, este asociat unic la 
SC. Salinfitofarm SRL si titular la Tibuleac Gheorghe Intreprindere Individuala, cele doua societati au sediul social la aceeiasi adresa, isi desfasoara activitatea pe aceeiasi 
piata sau piete adiacente, activitatile celor doua societati sunt comune existand posibilitatea unor interese economice intre cele doua societati, solicitantul nu a declarat 
corect statutul intreprinderii. 3.1 - Neconcordanta intre bugetul indicativ, devizele obiectelor, devizul general si cap. 3.8 din studiu de fezabilitate privind cheltuielile eligibile
neeligibile. Solicitantul nu a prezentat 3 oferte de pret pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 euro. 5.1 - Solicitantul nu a defalcat ajutorul public 
nerambursabil, FEADR si PERE si nu a specificat corect cheltuielile eligibile si neeligibile. EG1: Neconcordanta intre bugetul indicativ, devizele obiectelor, devizul general 
cap. 3.8 din studiu de fezabilitate privind cheltuielile eligibile si neeligibile. Ca urmare a verificarii solicitantului SC. Salinfitofarm SRL in serviciul online RECOM s-a 
constatat ca asociatul unic , Tibuleac Gheorghe, este asociat unic la SC. Salinfitofarm SRL si titular la Tibuleac Gheorghe Intreprindere Individuala, cele doua societati au 
sediul social la aceeiasi adresa, isi desfasoara activitatea pe aceeiasi piata sau piete adiacente, activitatile celor doua societati sunt comune existand posibilitatea unor 
interese economice intre cele doua societati, solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii.

960 312 M 01 12 6 26 00027 2012 9 27

DEZVOLTAREA ACTIVITATII 
DE PRELUCRARE 

SECUNDARA A LEMNULUI 
PRIN DOTAREA CU UTILAJE

SIGLEMN-MGS 
SRL MARAMURES

Comuna/Oras 
MIRESU MARE Sat 

IADARA
- - - - - - - - - - 204.719 0 174.011 0 30.708 146.025.992

EG1:Solicitantul a refacut cap. 2.2, 4, 5, 8.2 din MJ. Solicitantul a prezentat Antecontracte de vanzare-cumparare cu SC. Lucdarius SRL si SC. Magils ZV SRL pentru 
achizitia de deseuri lemnoase necesare liniei de peleti. EG6: Solicitantul a prezentat Extras CF cu inscrierea Contractului de inchiriere nr. 2/13.09.2012 EG3-micro-
intreprinderea este nou infiintata Deoarece solicitantul este inregistrat in scopuri de TVA, TVA-ul este cheltuiala neeligibila. Solicitantul a prezentat 3 oferte de pret pentru 
bunuri si 1 oferta de pret pentru servicii Solicitantul SC. Siglemn-MGS SRL a luat cu drept de folosinta spatiul de productie in suprafata de 404 mp de la SC. Magils ZV 
SRL in baza Contractului de inchiriere nr. 2/13.09.2012, evidentiindu-se o posibila situatie de interese cu scopul accesarii acestei masuri. Reprezentantul legal al proiectul
Pop Sorin care este administrator la SC. Siglemn-MGS SRL este administrator si la SC. Magils ZV SRL si actionar la SC. Magils ZV SRL cu o cota de participare de 25 %. 
Cele 2 societati, SC. Siglemn -MGS SRL si SC. Magils ZV SRL au acelasi sediu social. Cela 2 societati isi desfasoara activitatea pe aceiasi piata sau piete adiacente,astfel: 
domeniul principal de activitate pentru SC. Siglemn -MGS SRL este reprezentat de activitatea aferenta codului CAEN: 1610-taierea si rindeluirea lemnului, domeniul 
principal de activitate pentru SC. Magils Zv SRL este reprezentat de activitatea aferenta codului CAEN: 1610-taierea si rindeluirea lemnului. Solicitantul va desfasura 
activitatea in aceeiasi incinta cu SC. Magils ZV SRL, ca un nou producator care activeaza pe aceeiasi piata cu ajutorul unei firme concurente, fiind sustinut pentru acest 
proiect de catre SC. Magils ZV SRL prin inchirierea spatiului de productie. SC. Siglemn-MGS SRL are incheiat Antecontract de vanzare-cumparare pentru materia prima c
SC. Magils ZV SRL , societate care se regaseste si ca potential client al solicitantului.Exista posibilitatea unor legaturi economice intre cele 2 societati. Solicitantul SC. 
Siglemn-MGS SRL a luat cu drept de folosinta spatiul de productie in suprafata de 404 mp de la SC. Magils ZV SRL in baza Contractului de inchiriere nr. 2/13.09.2012, 
evidentiindu-se o posibila situatie de interese cu scopul accesarii acestei masuri. Reprezentantul legal al proiectului, Pop Sorin care este administrator la SC. Siglemn-MGS 
SRL este administrator si la SC. Magils ZV SRL si actionar la SC. Magils ZV SRL cu o cota de participare de 25 %. Cele 2 societati, SC. Siglemn -MGS SRL si SC. Magils 
ZV SRL au acelasi sediu social. Cela 2 societati isi desfasoara activitatea pe aceiasi piata sau piete adiacente,astfel: domeniul principal de activitate pentru SC. Siglemn -
MGS SRL este reprezentat de activitatea aferenta codului CAEN: 1610-taierea si rindeluirea lemnului, domeniul principal de activitate pentru SC. Magils Zv SRL este 
reprezentat de activitatea aferenta codului CAEN: 1610-taierea si rindeluirea lemnului. Solicitantul va desfasura activitatea in aceeiasi incinta cu SC. Magils ZV SRL, ca un 
nou producator care activeaza pe aceeiasi piata cu ajutorul unei firme concurente, fiind sustinut pentru acest proiect de catre SC. Magils ZV SRL prin inchirierea spatiului 
productie. SC. Siglemn-MGS SRL are incheiat Antecontract de vanzare-cumparare pentru materia prima cu SC. Magils ZV SRL , societate care se regaseste si ca potenti
client al solicitantului. Exista posibilitatea unor legaturi economice intre cele 2 societati.

961 312 C 01 12 6 26 00015 2012 9 27

CONSTRUIRE SPATIU DE 
PRODUCTIE SI 

ACHIZITIONARE UTILAJE 
PENTRU FABRICARE 

ABSORBANTE SI ATELIER 
PENTRU ACTIVITATI 

MESTESUGARESTI IN 
COMUNA SARASAU, 

JUDETUL MARAMURES

LAURUC LIVIUS 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA
MARAMURES

Comuna/Oras 
SARASAU Sat 

SARASAU
- - - - - - - - - - 235.300 20.000 200.000 0 35.300 146.225.992

EG1: Neconcordanta intre bugetul indicativ , devizele obiectelor , cap. 3.8 si cap. 5 din SF, neprecizarea cheltuielilor neeligibile, TVA, necompletarea planului financiar, nu
prezentat 3 oferte de pret pentru bunuri si o oferta de pret pentru servicii, nu a prezentat evaluarea lucrarilor cuprinse in devizul pe obiect, neconcordanta intre declaratia 
solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stst si a ajutoarelor de minimis, declaratia solicitantului privind deschiderea unui punct de lucru in mediul 
rural si codurile CAEN care vor fi finantate prin proiect, obiectele mestesugaresti propuse a se realiza prin proiect nu corespund codului CAEN: 3299 - fabricarea altor 
produse manufacturiere, propus a fi finantat prin proiect, nu a precizat in declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor tipul intreprinderii. EG6: 
Solicitantul nu a prezentat documente de proprietate pentru terenul pe care se va realiza constructia, intreaga investitie depinde de constructia propusa, solicitantul a 
prezentat numai Contract de comodat pentru terenul pe care se va realiza constructia . 3.1 - Neconcordanta intre bugetul indicativ , devizele obiectelor , cap. 3.8 si cap. 5 
din SF, neprecizarea cheltuielilor neeligibile, TVA, necompletarea planului financiar. Solicitantul nu a prezentat 3 oferte de pret pentru bunuri si o oferta de pret pentru 
servicii. 5.1 - solicitantul nu a precizat valoarea cheltuielilor neeligibile. EG1: Neconcordanta intre bugetul indicativ , devizele obiectelor , cap. 3.8 si cap. 5 din SF, 
neprecizarea cheltuielilor neeligibile, TVA, necompletarea planului financiar, nu a prezentat 3 oferte de pret pentru bunuri si o oferta de pret pentru servicii, nu a prezentat 
evaluarea lucrarilor cuprinse in devizul pe obiect, neconcordanta intre declaratia solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stst si a ajutoarelor de 
minimis, declaratia solicitantului privind deschiderea unui punct de lucru in mediul rural si codurile CAEN care vor fi finantate prin proiect, obiectele mestesugaresti propuse 
a se realiza prin proiect nu corespund codului CAEN: 3299 - fabricarea altor produse manufacturiere, propus a fi finantat prin proiect, nu a precizat in declaratia privind 
incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor tipul intreprinderii. EG6: Solicitantul nu a prezentat documente de proprietate pentru terenul pe care se va realiza 
constructia, intreaga investitie depinde de constructia propusa, solicitantul a prezentat numai Contract de comodat pentru terenul pe care se va realiza constructia .

962 312 C 01 12 6 26 00014 2012 9 27
CONSTRUIRE UNITATE 

PRODUCTIE MOBILIER LA SC 
WATOMANDI MOB SRL-D

SC WATOMANDI 
MOB SRL-D MARAMURES

Comuna/Oras VISEU 
DE JOS Sat VISEU 

DE JOS
- - - - - - - - - - 234.783 10.000 199.565 0 35.218 146.425.557

La EG 7 s-a bifat NU deoarece în extrasul de cont prezentat depunerea în numerar s-a făcut de o terţă persoană, respectiv Pop Ion care nu se regăseşte ca asociat sau 
administrator în cadrul SC WATOMANDI MOB SRL-D, aceşti bani retraşi SC ALANIO PELEŢI SRL-D şi redepuşi la SC WATOMANDI MOB SRL-D în ziua următoare. 
Matricea de viabilitate nu s-a completat întrucât investiţia nu este viabilă.

963 312 C 01 12 6 26 00013 2012 9 27 UNITATE DE PRODUCȚIE 
TIPOGRAFICĂ

S.C. RECEA 
PRINT S.R.L. MARAMURES Comuna/Oras 

RECEA Sat RECEA - - - - - - - - - - 234.000 2.900 198.900 0 35.100 146.624.457

EG1: Neconcordanta intre bugetul indicativ si devizul financiar privind incadrarea cheltuielilor de proiectare si inginerie. Neconcordanta intre suprafata de teren pe care 
solicitantul o are in proprietate-cap. 3.1 si Contractul de vanzare-cumparare si Extrasul de Carte funciara. Nu a fost prezentata declaratia proiectantului privind sursa de 
preturi. Nu a fost prezentata evaluarea lucrarilor cuprinse in devizul pe obiect. EG6: Solicitantul nu a prezentat documente de proprietate pentru suprafata de 257 mp pe 
care se propune amplasamentul unitatii tipografice. 3.1- Neconcordanta intre bugetul indicativ si devizul financiar privind incadrarea cheltuielilor de proiectare si inginerie 
Solicitantul a prezentat 3 oferte de pret pentru bunuri si o oferta de pret pentru servicii. Solicitantul nu a prezentat declaratia proiectantului privind sursa de preturi pentru 
lucrari. EG1: Neconcordanta intre bugetul indicativ si devizul financiar privind incadrarea cheltuielilor de proiectare si inginerie. Neconcordanta intre suprafata de teren pe 
care solicitantul o are in proprietate-cap. 3.1 si Contractul de vanzare-cumparare si Extrasul de Carte funciara. Nu a fost prezentata declaratia proiectantului privind sursa de 
preturi. Nu a fost prezentata evaluarea lucrarilor cuprinse in devizul pe obiect. EG6: Solicitantul nu a prezentat documente de proprietate pentru suprafata de 257 mp pe 
care se propune amplasamentul unitatii tipografice.
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964 312 C 01 12 6 26 00011 2012 9 27
CONSTRUIRE UNITATE 

PRODUCTIE PELETI LA SC 
ALANIO PELETI SRL-D

SC ALANIO 
PELETI SRL-D MARAMURES

Comuna/Oras VISEU 
DE JOS Sat VISEU 

DE JOS
- - - - - - - - - - 234.862 6.500 199.632 0 35.230 146.824.089

La EG 7 s-a bifat NU deoarece în extrasul de cont prezentat depunerea în numerar s-a făcut de o terţă persoană, respectiv Pop Ion care nu se regăseşte ca asociat sau 
administrator în cadrul SC ALANIO PELEŢI SRL-D, iar banii au fost transferaţi în ziua următoare în contul altei societăţi, respectiv SC WATOMANDI MOB SRL-D, care a 
depus proiect pe aceeaşi măsură. Nu s-a mai completat matricea de viabilitate întrucât investiţia nu este viabilă.

965 312 C 01 12 6 26 00010 2012 9 27
CONSTRUIRE HALA 

PRODUCTIE SI ACHIZITIE 
ECHIPAMENTE

SC YTP 
FENETRE SRL MARAMURES

Comuna/Oras 
CICARLAU Sat 

CICARLAU
- - - - - - - - - - 235.294 15.000 200.000 0 35.294 147.024.089

EG1: Nu a refacut bugertul indicativ, bugetul indicativ-pentru cheltuieli cu ajutor financiar de pana la 85 % si planul financiar tinand cont de cheltuielile cu montajul, in oferta 
pentru panourile fotovoltaice este prevazut si manopera de montaj, iar la dotari nu este defalcat corect cheltuielile eligibile si neeligibile. Nu a refacut devizul obiectului-Ane
A2 tinand cont de cheltuielile eligibile si neeligibile. Nu a precizat in ce constau cheltuielile cu amenajarea terenului de la cap. 1.2 si cu amenajarea pentru protectia mediu
si aducerea la starea initiala de la cap. 1.3. Nu a prezentat evaluarea lucrarilor cuprinse in devizul pe obiect.Cap. 3.2 - A prezentat mai detaliat caracteristicile principale ale 
constructiilor, pentru cladiri , retele, structura constructiva si instalatiile aferente. Cap. 5 - Nu a refacut devizul general, devizul general pentru cheltuieli eligibile si neeligibile 
in concordanta cu cheltuielile eligibile si neeligibile prevazute. Cap. 6 - Nu a refacut finantarea investitiei tinand cont de cheltuielile eligibile si neeligibile.A prezentat Contract 
de comodat pentru echipamentele care se afla in patrimoniul societatii, dar care nu a fost incheiat la notar. 3.1 - Nu a refacut bugertul indicativ, bugetul indicativ-pentru 
cheltuieli cu ajutor financiar de pana la 85 % si planul financiar tinand cont de cheltuielile cu montajul, in oferta pentru panourile fotovoltaice este prevazut si manopera de 
montaj, iar la dotari nu este defalcat corect cheltuielile eligibile si neeligibile. Nu a refacut devizul obiectului-Anexa A2 tinand cont de cheltuielile eligibile si neeligibile. A 
prezentat 3 oferte de pret pentru echipamentele pe care le va achizitiona , dar care nu sunt in concordanta cu bugetul indicativ si cap. 3.8 din studiu de fezabilitate. A 
refacut oferta de pret pentru proiectare si diriginte de santier in concordanta cu cap. 4.1 din bugetul indicativ si devizul obiectului 5.1 - Nu a refacut planul financiar tinand 
cont de cheltuielile eligibile si neeligibile. Prin proiectul depus solicitantul prevede achizitionarea urmatoarelor echipamente: masina de debitat la doua capete-1 buc, masina 
de insurubat-1 buc, statie de montaj feronerie-1 buc, statie de control si montare sticla-1buc. Pentru buna desfasurare a activitati propuse prin proiect solicitantul ia spre 
folosinta prin Contractul de comodat inchaiat intre parti, dar care nu este autentificat la notar, pe o perioada de 10 ani urmatoarele echipamente care sunt necesare pentru 
desfasurarea in bune conditii a fluxului de productie: freza pentru drenaje-1 buc, freza AF 151w-1 buc, pantograf-1 buc, masina de sudat cu 4 capete-1 buc, masina de 
debitat bagheta-1 buc, utilaj de debavurare rame-1 buc, masa de lucru-1 buc, suport infoliere geamuri-1 buc, compresor-1 buc, aceste echipamente fiind luate cu drept de 
folosinta de solicitant de la SC. inter Plast Company SRL care are ca asociat unic si administrator pe Pop George Robert care este sotul asociatului unic, administratorului 
si reprezentantului legal al SC. YTP Fenetre SRL, cei doua persoane avand acelasi domiciliu. Cele doua societati au ca si activitate principala, cod CAEN: fabricarea 
articolelor din material plastic pentru constructii, avand sediile sociale in localitati invecinate, pot avea piete comune sau adiacente , existand posibilitatea unor legaturi 
economice intre cele doua societati.

966 312 C 01 12 6 26 00025 2012 9 28
FABRICĂ DE GLAFURI, 

ÎNVELITORI DIN TABLĂ șI 
FIER FORJAT

S.C. 
ANTREPRIZĂ DE 

CONSTRUCȚII 
ECO CIVILE 

S.R.L.

MARAMURES Comuna/Oras 
RECEA Sat RECEA - - - - - - - - - - 228.000 2.500 193.800 0 34.200 147.217.889

Tinand cont de urmatoarele aspecte : 1. In urma verificarii doc. 16 s-a constatat ca la aceeasi adresa – Recea str Aeroportului nr 17 – au sediu social trei societati solicitan
de sprijin SC DENTAL MANUFACTURING MM SRL, SC GRAND CENTRAL COMPANY si SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII ECO CIVILE SRL 2. Locul unde se 
propune realizarea investitiei este in Comuna Recea – teren cadastral 52070, Judetul Maramures. In imediata vecinatate se propune implementarea altui proiect pe lotul 
cadastral 52069 de catre SC GRAND CENTRAL COMPANY al carui reprezentant legal si actionar unic este DOLHA MIRCEA. Acest lucru rezulta si din planurile de 
situatie atasate celor doua cereri de finantare aflate in evaluare. Facem mentiunea ca ambele suprafete de teren destinate implementarii proiecteleor sunt achizitionate de la 
SC MARUANI COM SRL avand asociat unic si administrator in persoana d-nei DOLHA RODICA persoana care este de fapt si reprezentantul legal si administratorul 
solicitantului (SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII ECO CIVILE SRL). 3. Conform raportului vizitei in teren utilitatile pentru ambele proiecte sunt comune. 4. Ambele 
proiecte aflate in evaluare au fost elaborate de acelas consultant. 5. Actionarii / administratorii celor trei firme sunt membrii unei familii (dupa cum rezulta din furnizarea 
informatiilor ONRC. 6. SC MARUANI COM SRL nu intrunea conditiile de eligibilitate pentru a fi solicitant de sprijin nefiind microintreprindere. In concluzie consideram ca a
fost create conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin financiar nerambursabil.

967 312 C 01 12 6 26 00028 2012 9 28 FABRICĂ DE TÂMPLĂRIE ECO-
PVC

S.C. GRAND 
CENTRAL 

COMPANY S.R.L.
MARAMURES Comuna/Oras 

RECEA Sat RECEA - - - - - - - - - - 232.000 2.500 197.200 0 34.800 147.415.089

In urma verificarii doc. 16 s-a constatat ca la aceeasi adresa – Recea str Aeroportului nr 17 – au sediu social trei societati solicitante de sprijin SC DENTAL 
MANUFACTURING MM SRL, SC GRAND CENTRAL COMPANY si SC ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII ECO CIVILE SRL Locul unde se propune realizarea investitiei 
este in Comuna Recea – teren cadastral 52069, Judetul Maramures. In imediata vecinatate se propune implementarea altui proiect pe lotul cadastral 52070 de catre SC 
ANTREPRIZA DE CONSTRUCTII ECO CIVILE SRLal carui reprezentant legal DOLHA RODICA. Acest lucru rezulta si din planurile de situatie atasate celor doua cereri de 
finantare aflate in evaluare. Facem mentiunea ca ambele suprafete de teren destinate implementarii proiecteleor sunt achizitionate de la SC MARUANI COM SRL avand 
asociat unic si administrator in persoana d-nei DOLHA RODICA persoana care este de fapt si reprezentantul legal si administratorul solicitantului (SC ANTREPRIZA DE 
CONSTRUCTII ECO CIVILE SRL). 2. Conform raportului vizitei in teren utilitatile pentru ambele proiecte sunt comune. 3. Abele proiecte aflate in evaluare au fost elaborate 
de acelas consultant. 4. Actionarii / administratorii celor trei firme sunt membrii unei familii (dupa cum rezulta din furnizarea informatiilor ONRC In concluzie consideram ca 
au fost create conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin financiar nerambursabil.

968 312 M 01 12 6 26 00031 2012 9 28
" ACHIZITIE ECHIPAMENTE LA 

SC AUTO STIV SOLUTION 
SRL"

SC  AUTO  STIV  
SOLUTION  SRL MARAMURES Comuna/Oras 

RECEA Sat SASAR - - - - - - - - - - 118.845 0 83.191 0 35.654 147.498.280

EG2: Nu este justificata necesitatea si oportunitatea investitiei, deoarece in MJ este specificat faptul ca clientii firmei vor fi in principal din comuna Recea si imprejuiri, iar 
conform raspunsului la informatiile suplimentare cap. 2.6-potentiali clienti( depoyite de materiale de constructii si distribuitori de bauturi racoritoare), solicitate conform 
formularului E3.4, solicitantul specifica depozite unde va presta servicii de manipulare si stivuire a marfurilor la distante de peste 100 km de locatia proiectului, in jud. 
Maramures: Ruscova, Cavnic, Bogdan Voda, sacel, Calinesti, Farcasa, Borsa si in jud. Satu Mare: Gherta Mica. . Distanta pana la acesti clienti depaseste 30 km asa cum 
este precizat in proiectiile financiare la cap. cheltuieli de exploatare-servicii de transport a echipamentelor la clienti. Nu s-a facu concordanta intre proiectiile financiare si 
descrieriile de la cap. 2.6 din MJ, solicitantul a folosit date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari. Solicitantul a utilizat date nesustenabile la calculul 
indicatorilor economico -financiari,nu concorda cheltuielile cu transportul utilajelor pana la beneficiarii de servicii avand in vedere distantele prevazute in MJ si proiectiile 
financiare. Solicitantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico -financiari,nu concorda cheltuielile cu transportul utilajelor pana la beneficiarii de 
servicii avand in vedere distantele prevazute in MJ si proiectiile financiare. Deoarece conform ofertei de servicii valoarea acestora este de 3950 Euro si nu de 47000 Euro 
cum este specificat in devizul financiar, devizul general, bugetul indicativ pentru cheltuieli cu ajutor financiar de pana la 70 % si in bugetul indicativ totalizator, s-a refacut 
bugetul indicativ totalizator si bugetul indicativ pentru cheltuieli cu ajutor financiar de pana la 70 %. Solicitantul a prezentat 3 oferte de pret pentru bunuri si 1 oferta de pret 
pentru servicii. Planul financiar nu este corect completat, deoarece conform ofertei de servicii valoarea acestora este de 3950 Euro si nu de 47000 Euro cum este specificat 
in devizul financiar, devizul general, bugetul indicativ pentru cheltuieli cu ajutor financiar de pana la 70 % si in bugetul indicativ totalizator. S-a refacut bugetul indicativ 
totalizator si bugetul indicativ pentru cheltuieli cu ajutor financiar de pana la 70 %. Deoarece valoarea eligibila a proiectului se miscoreaza , avansul solicitat nu se 
incadreaza intr-un cuantum de pana la 50 % din ajutorul public. Solicitantul are sediul social la aceeasi adresa cu SC. In4matic Solution SRL care are depus un proiect in 
aceeasi sesiune, consultantul este comun atat la SC. Auto Stiv Solution SRL cat si la SC. In4matic Solution SRL, utilitatile pentru SC. Auto Stiv Solution SRL si SC. 
In4matic Solution SRL sunt comune deoarece amplasamentele sunt invecinate fiind inchiriate de la SC. ATP Exodus SRL conform Contractelor de inchiriere nr. 
3433/24.09.2012 si nr. 3434/24.09.2012 incheiate la notar, printre potentialii clienti se numara si SC. ATP Exodus SRL pentru care presteaza servicii de manipulare si de la 
care foloseste imobilul si utilitatile aferente, conform Contractului de inchiriere nr. 3433/24.09.2012, reprezentantul legal indeplineste functia de director de logistica la SC. 
ATP Exodus SRL. Nu a fost indeplinit criteriul de eligibilitate EG2 si au fost create conditii artificiale.
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969 312 M 01 12 6 26 00030 2012 9 28 ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
DE TIPARIRE

SC IN4MATIC 
SOLUTION SRL MARAMURES Comuna/Oras 

RECEA Sat SASAR - - - - - - - - - - 51.703 0 43.737 0 7.966 147.542.017

1.1: in urma verificarii actionarului CIRT Adriana al solicitantului SC In4matic Solution SRL, prin serviciul online RECOM al ONRC, rezulta ca solicitantul este societate 
legata cu alte societati, respectiv ATP Exodus SRL in care d-na CIRT Adriana detine 50% actiuni, ATP Exodus &amp; AM SRL (50% actiuni) si ATP Exodus &amp; CO 
SRL (25%) actiuni. La randul ei, firma ATP Exodus detine 50% actiuni in firma ATP Exodus &amp; CO SRL. Diferenta de actiuni de pana la 100% in cele trei firme este 
detinuta de sotul d-nei CIRT, d-nul Cirt Mircea.In firma solicitanta SC In4matic Solution SRL, responsabilul legal de proiect d-na Cirt Adriana este actionar unic, detine 
100% actiuni. De asemenea, d-na CIRT Adriana mai detine 50% actiuni in firmele Fast Construct SRL si Natura Serv SRL care au activitatea suspendata din data de 
01.10.2010 pana in 30.09.2013; si 25% actiuni in firma ATP Exodus Consulting care are cifra de afaceri pentru anul 2011 = 0. In baza de date RECOM online, a mai fost 
identificata ca detine actiuni in alte 3 firme (Consspid SRL, Dinamcons SRL si Gospel SRL) pentru care, ca raspuns la solicitarea de informatii suplimentare s-a depus 
certificat de radiere. Numarul de salariati rezultat din cumulul firmelor legate este de 243, iar cifra de afaceri este de 120.238.320 lei, echivalenta cu 27.834.877 euro la 
cursul de 4,3197 lei din 30.12.2011; solicitantul nu se mai incadreaza in categoria microintreprinderilor.1.2: nu este indeplinit punctul 2 din declaratie referitor la eligibilitatea 
solicitantului EG1: in urma verificarii actionarului CIRT Adriana al solicitantului SC In4matic Solution SRL, prin serviciul online RECOM al ONRC, rezulta ca solicitantul este 
societate legata cu alte societati, respectiv ATP Exodus SRL in care d-na CIRT Adriana detine 50% actiuni, ATP Exodus &amp; AM SRL (50% actiuni) si ATP Exodus 
&amp; CO SRL (25%) actiuni. La randul ei, firma ATP Exodus detine 50% actiuni in firma ATP Exodus &amp; CO SRL. Se asemenea, d-na CIRT Adriana mai detine 50% 
actiuni in firmele Fast Construct SRL si Natura Serv SRL care au activitatea suspendata din data de 01.10.2010 pana in 30.09.2013; si 25% actiuni in firma ATP Exodus 
Consulting care are cifra de afaceri pentru anul 2011 = 0. In baza de date RECOM online, a mai fost identificata ca detine actiuni in alte 3 firme pentru care, ca raspuns la 
solicitarea de informatii suplimentare s-a depus certificat de radiere. Numarul de salariati rezultat din cumulul firmelor legate este de 243, iar cifra de afaceri este de 
120.238.320 lei, echivalenta cu 27.834.877 euro la cursul de 4,3197 lei din 30.12.2011; ca urmare solicitantul nu se mai incadreaza in categoria microintreprinderilor. 3.1 
exista diferente intre bugetul indicativ pentru activitatea de tiparire si devizul pe obiect anexa A2,in timp ce in buget este evidentiata la cap. 4.5 "dotari" suma de 47.455 
euro, in anexa A2 este evidentiata suma de 47.915 euro la cap. "utilaje si echipamente de transport". 4.4: prin formularul E 3.4 s-au solicitat trei oferte pentru bunuri a căror 
valoare este mai mare de 15.000 Euro, dar in raspunsul solicitantului nu s-au prezentat alte oferte pentru bunuri, motivandu-se ca s-au anexat la cererea de finantare cate 3 
oferte pentru fiecare echipament; desi oferta Corsar Online pentru aparatul de fotografiat si ofertele Mons Medius si Josero pentru printer nu sunt adresate responsabilului 
legal de proiect, ofertele Tepede si Josero pentru printer nu sunt traduse, iar pentru cutter, laminator si trimmer s-a prezentat o singura oferta, de la ETS SRL, iar aceasta 
este adresata responsabilului legal de proiect. intensitatea ajutorului public nerambursabil este de 70% pentru codul CAEN 7420 si de 85% pentru codurile CAEN 1812 si 
1813 In urma verificarii actionarului CIRT Adriana al solicitantului SC In4matic Solution SRL, prin serviciul online RECOM al ONRC, rezulta ca solicitantul este societate 
legata cu alte societati, respectiv ATP Exodus SRL in care d-na CIRT Adriana detine 50% actiuni, ATP Exodus &amp; AM SRL (50% actiuni) si ATP Exodus &amp; CO 
SRL (25%) actiuni. La randul ei, firma ATP Exodus detine 50% actiuni in firma ATP Exodus &amp; CO SRL. Diferenta de actiuni pana la 100% in cele trei firme este 
detinuta de sotul d-nei CIRT, d-nul Cirt Mircea.In firma solicitanta SC In4matic Solution SRL, responsabilul legal de proiect d-na Cirt Adriana este actionar unic, detine 
100% actiuni. D-na CIRT Adriana mai detine 50% actiuni in firmele Fast Construct SRL si Natura Serv SRL care au activitatea suspendata din data de 01.10.2010 pana in 
30.09.2013; si 25% actiuni in firma ATP Exodus Consulting care are cifra de afaceri pentru anul 2011 = 0. In baza de date RECOM online, a mai fost identificata ca detine 
actiuni in alte 3 firme (Consspid SRL, Dinamcons SRL si Gospel SRL) pentru care, ca raspuns la solicitarea de informatii suplimentare s-a depus certificat de radiere. 
Numarul de salariati rezultat din cumulul firmelor legate este de 243, iar cifra de afaceri este de 120.238.320 lei, echivalenta cu 27.834.877 euro la cursul de 4,3197 lei din 
30.12.2011; solicitantul nu se mai incadreaza in categoria microintreprinderilor.Din verificarea extrasului de cont anexat la proiect, rezulta ca o parte din sumele existente 
provin de la firme in care asociatul unic al solicitantului si sotul acesteia detin majoritatea actiunilor (ATP Exodus: 6.198 lei, ATP Exodus &amp; AM: 6.198 lei, Elka Trans 
Logistic: 9.851 lei) De asemenea, solicitantul are sediul social la aceeasi adresa cu SC. Autostiv Solution SRL, care are proiect depus in aceeasi sesiune, reprezentantul 
legal este reprezentant legal si in cadrul proiectului cu titlul „Achizitie echipamente informatice” depus de SC In4matic Solution SRL in anul 2010 si finalizat, consultantul 
este comun la SC. Auto Stiv Solution SRL si la SC. In4matic Solution SRL, utilitatile pentru SC. Auto Stiv Solution SRL si SC. In4matic Solution SRL sunt comune 
deoarece amplasamentele sunt invecinate, fiind inchiriate de la SC. ATP Exodus SRL (in care actionarul unic al SC In4matic Solution SRL d-na Cirt Adriana detine 50% 
actiuni iar restul de 50% actiuni sunt detinute de sotul acesteia, d-nul Cirt Mircea) conform Contractelor de inchiriere nr. 3433/24.09.2012 si 3434/24.09.2012 incheiate la 
notar 1: solicitantul nu apartine categoriei de beneficiari eligibiliEG1: solicitantul nu se incadreaza in categoria micro-intreprinderilor6: Solicitantul a creat conditii artificiale 
pentru a beneficia de sprijin 1-solicitantul nu apartine cat de beneficiari eligibiliEG1-solicitantul nu se incadreaza in categoria micro-intreprinderilor6-Solicitantul a cre

970 312 C 01 12 6 26 00026 2012 9 28  CLINICA VETERINARA 

S.C. CLINICA 
VETERINARA 
FELICAVET 

S.R.L.

MARAMURES Comuna/Oras 
GROSI Sat OCOLIS - - - - - - - - - - 224.882 3.900 157.417 0 67.465 147.699.434

EG1, EG6: Solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare inregistrata la SEC CRPDRP Satu Mare cu nr. 16688/31.08.2013 si luata la cunostiinta in data 
de 03.09.2013. Solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare inregistrata la SEC CRPDRP Satu Mare cu nr. 16688/31.08.2013 si luata la cunostiinta in 
data de 03.09.2013. EG1, EG6: Solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare inregistrata la SEC CRPDRP Satu Mare cu nr. 16688/31.08.2013 si luata 
la cunostiinta in data de 03.09.2013.

971 312 C 01 12 6 26 00020 2012 9 28
SECTIE PENTRU 

PRODUCEREA MOBILIERULUI 
DIN LEMN MASIV

SC HVH TACTIC 
SRL MARAMURES Comuna/Oras 

MOISEI Sat MOISEI - - - - - - - - - - 233.910 0 198.823 0 35.087 147.898.257

EG1: Neconcordanta intre bugetul indicativ cap. 2 si cap. 4.3 , devizele obiectelor si cap. 3.8 din studiu de fezabilitate privind cheltuielile eligibile si neeligibile. 3.1 - 
Neconcordanta intre bugetul indicativ cap. 2 si cap. 4.3 , devizele obiectelor si cap. 3.8 din studiu de fezabilitate privind cheltuielile eligibile si neeligibile. Solicitantul nu a 
prezentat 3 oferte de pret pentu bunuri , avand in vedere ca valoarea acestora depaseste suma de 15.000 euro. Solicitantul nu a defalcat ajutorul public nerambursabil, 
FEADR si PERE si nu a specificat corect cheltuielile eligibile si neeligibile. Conform Cererii de finantare solicitantul SC. Hvh Tactic SRL a achizitionat suprafata de 4644 m
inscrisa in Cartea funciara nr. 50657 a localitatii Moisei cu nr. cadastral 50657 de la Tomoiaga Stefan si Tomoiaga Maricuta in baza Contractului de vanzare-cumparare 
autentificat cu nr. 1055/18.04.2012 care a fost dezmembrat in baza actului de dezmembrare imobiliara autentificat cu nr. 1348/24.07.2012 in lotul nr. 1 in suprafata de 186
mp care primeste dupa dezmembrare nr. cadastral 50708 si lotul nr. 2 in suprafata de 2783 mp care primeste dupa dezmembrare nr. cadastral 50709. Terenul in suprafata 
de 2783 mp inscris in Cartea funciara nr. 50709 a localitatii Moisei cu nr. cadastral 50709 apartine societatii SC. Hvh Tactic SRL conform Extrasului CF, iar terenul in 
suprafata de 1861 mp inscris in Cartea funciara nr. 50708 a localitatii Moisei cu nr. cadastral 50708 apartine societatrii SC. Center Mob Group SRL, societatii care au depus 
proiecte pe masura 312 in aceeiasi sesiune. Investitiile nu sunt de acelasi tip, respectiv societatea Sc. Hvh Tactic SRL are activitatea de producere mobila pentru birouri si 
magazine cod CAEN: 3101, iar SC. Center Mob Group SRL are activitatea de producere mobila cod CAEN: 3109. Investitiile propuse prin cele doua proiecte ar putea 
functiona ca un tot unitar, avand in vedere amplasamentele lor invecinate,deasemenea tinand cont ca SC. Hvh Tactic SRL produce cadre de lemn pentru canapele, fotolii si 
coltare si se afla printre furnizorii societatii SC. Center Mob Group SRL care produce canapele tapitate, fotolii tapitate si coltare tapitate in acelasi numar cate cadre de lemn 
produce SC. Hvh Tactic SRL. Din analiza planselor nu rezulta ca utilitatile sunt in comun. EG1: Neconcordanta intre bugetul indicativ cap. 2 si cap. 4.3 , devizele obiectelor 
si cap. 3.8 din studiu de fezabilitate privind cheltuielile eligibile si neeligibile.

972 312 C 01 12 6 26 00018 2012 9 28
SECTIE PENTRU 

PRODUCEREA MOBILIERULUI 
TAPITAT

SC CENTER MOB 
GROUP SRL MARAMURES Comuna/Oras 

MOISEI Sat MOISEI - - - - - - - - - - 233.283 0 198.290 0 34.993 148.096.547

EG1: Neconcordanta intre bugetul indicativ cap. 4.3 , devizele obiectelor si cap. 3.8 din studiu de fezabilitate privind cheltuielile eligibile si neeligibile. 3.1-Neconcordanta 
intre bugetul indicativ cap. 4.3 , devizele obiectelor si cap. 3.8 din studiu de fezabilitate privind cheltuielile eligibile si neeligibile. Solicitantul nu a prezentat 3 oferte de pret 
pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 euro si o oferta de pret detaliata pentru servicii. 5.1 - Solicitantul nu a defalcat ajutorul public nerambursabil, FEADR 
si PERE si nu a specificat corect cheltuielile eligibile si neeligibile. Conform Cererii de finantare solicitantul a achizitionat terenul in suprafata de 1861 mp pe care se va 
amplasa investitia de la SC. Hvh Tactic SRL in baza Contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 2228/24.07.2012 fiind inscris in Cartea funciara nr. 50708 a 
localitatii Moisei cu nr. cadastral 50708. Deasemenea SC. Hvh Tactic SRL a achizitionat suprafata de 4644 mp inscrisa in Cartea funciara nr. 50657 a localitatii Moisei cu 
nr. cadastral 50657 de la Tomoiaga Stefan si Tomoiaga Maricuta in baza Contractului de vanzare-cumparare autentificat cu nr. 1055/18.04.2012 care a fost dezmembrat in 
baza actului de dezmembrare imobiliara autentificat cu nr. 1348/24.07.2012 in lotul nr. 1 in suprafata de 1861 mp care primeste dupa dezmembrare nr. cadastral 50708 si 
lotul nr. 2 in suprafata de 2783 mp care primeste dupa dezmembrare nr. cadastral 50709. Terenul in suprafata de 2783 mp inscris in Cartea funciara nr. 50709 a localitatii 
Moisei cu nr. cadastral 50709 apartine societatii SC. Hvh Tactic SRL conform Extrasului CF, iar terenul in suprafata de 1861 mp inscris in Cartea funciara nr. 50708 a 
localitatii Moisei cu nr. cadastral 50708 apartine societatrii SC. Center Mob Group SRL, societatii care au depus proiecte pe masura 312 in aceeiasi sesiune. Investitiile nu 
sunt de acelasi tip, respectiv societatea Sc. Hvh Tactic SRL are activitatea de producere mobila pentru birouri si magazine cod CAEN: 3101, iar SC. Center Mob Group 
SRL are activitatea de producere mobila cod CAEN: 3109. Investitiile propuse prin cele doua proiecte ar putea functiona ca un tot unitar, avand in vedere amplasamentele 
lor invecinate,deasemenea tinand cont ca SC. Hvh Tactic SRL produce cadre de lemn pentru canapele, fotolii si coltare si se afla printre furnizorii societatii SC. Center Mob 
Group SRL care produce canapele tapitate, fotolii tapitate si coltare tapitate in acelasi numar cate cadre de lemn produce SC. Hvh Tactic SRL. Din analiza planselor nu 
rezulta ca utilitatile sunt in comun. EG1: Neconcordanta intre bugetul indicativ cap. 4.3 , devizele obiectelor si cap. 3.8 din studiu de fezabilitate privind cheltuielile eligibile 
si neeligibile.

973 312 M 01 12 4 27 00002 2012 9 20 „ACHIZITIE UTILAJE LA SC 
L&L SPIDERTRUCK SRL”

SC L&L 
SPIDERTRUCK 

SRL
MEHEDINTI

Comuna/Oras 
GOGOSU Sat 

GOGOSU
- - - - - - - - - - 104.541 0 73.179 0 31.362 148.169.726

In urma verificarii proiectului si a extinderii verificarii altor proiecte depuse de catre SC L&amp;L LOADER SRL, SC CREATIV CORNER SRL si A&amp;A Service SRL 
depuse in acelasi timp si care au sediul social la aceiasi adresa am constatat similitudini intre proiecte dupa cum urmeaza: . Toate cele patru societati a incheiat Contract d
comodat pe o perioada de 11 ani incepand cu data de 01.08.2012 ( lot 1,2,3,4) cu SC AURORA SRL pentru cate o suprafata de 200 mp, teren nedelimitat dintr-o suprafata 
totala de 3574 mp pe care vor mai fi amplasate utilajele la cele patru societati cu proiecte de acelasi fel( achizitii de utilaje pentru pregatirea terenului;- Proiectele au fost 
intocmite de aceiasi firma SC TDP PARTNERS SRL; -sunt identice ca si mod de intocmire;- firmele au fost infiintate in acceiasi zi -10.08.2012( SC L&amp;L 
SPIDERTRUCK SR si SC L&amp;L LOADER SRL) si au aceeasi adresa-Comuna Gogosu nr 43. Camera 3 respectiv camera 2 ;- reprezentantii legali –Barbulescu Lucian 
Marius si Virzob Larisa Nicoleta ulterior depunerii proiectelor s-au casatorit; -Cele patru firme au aceeasi piata unde isi vor desfasura activitatea.

974 312 M 01 12 4 27 00004 2012 9 20 „ACHIZITIE UTILAJE LA SC  
A&A  REALSERVICE SRL” 

SC  A&A  
REALSERVICE 

SRL
MEHEDINTI

Comuna/Oras 
GOGOSU Sat 

GOGOSU
- - - - - - - - - - 103.806 0 72.664 0 31.142 148.242.390

In urma verificarii proiectului si a extinderii verificarii altor proiecte depuse pe aceeasi masura de catre SC L&amp;L SPIDERTUCK SRL, SC L&amp;L LOADER SRL si SC 
CREATIV CORNER SRL depuse in acelasi timp si care au sediul social la aceiasi adresa am constatat similitudini intre proiecte dupa cum urmeaza: . Toate cele patru 
societati a incheiat Contract de comodat pe o perioada de 11 ani incepand cu data de 01.08.2012 ( lot 1,2,3,4) cu SC AURORA SRL pentrucate o suprafata de 200 mp, 
teren nedelimitat dintr-o suprafatatotala de 3574 mp pe care vor mai fi amplasate utilajele la cele patru societati cu proiecte pe acelasi cod CAEN( achizitii de utilaje pentru 
pregatirea terenului);- Proiectele au fost intocmite de aceiasi firma SC TDP PARTNERS SRL,au acelasi titlu; -sunt identice ca si mod de intocmire;- firmele au fost infiintate 
in acceiasi zi -10.08.2012(SC L&amp;L SPIDERTUCK SRL, SC L&amp;L LOADER SRL si A&amp;A Real Service SRL) si au aceeasi adresa-ComunaGogosu nr 43.-Cele 
patru firme au aceeasi piata unde isi vor desfasura activitatea.-SC AURORA SRL,comodantul, are ca obiect de activitate si lucrari de constructii.

975 312 M 01 12 4 27 00001 2012 9 20 „ACHIZITIE UTILAJE LA SC 
L&L LOADER SRL”

SC L&L LOADER 
SRL MEHEDINTI

Comuna/Oras 
GOGOSU Sat 

GOGOSU
- - - - - - - - - - 173.093 0 121.165 0 51.928 148.363.555

In urma verificarii proiectului si a extinderii verificarii altor proiecte depuse de catre SC L&amp;L SPIDERTUCK SRL, SC CREATIV CORNER SRL si A&amp;A Service 
SRL depuse in acelasi timp si care au sediul social la aceiasi adresa am constatat similitudini intre proiecte dupa cum urmeaza: . Toate cele patru societati a incheiat 
Contract de comodat pe o perioada de 11 ani incepand cu data de 01.08.2012 ( lot 1,2,3,4) cu SC AURORA SRL pentru cate o suprafata de 200 mp, teren nedelimitat din
o suprafata totala de 3574 mp pe care vor mai fi amplasate utilajele la cele patru societati cu proiecte de acelasi fel( achizitii de utilaje pentru pregatirea terenului;- Proiectele 
au fost intocmite de aceiasi firma SC TDP PARTNERS SRL; -sunt identice ca si mod de intocmire;- firmele au fost infiintate in acceiasi zi -10.08.2012( SC L&amp;L 
SPIDERTRUCK SR si SC L&amp;L LOADER SRL) si au aceeasi adresa-Comuna Gogosu nr 43. Camera 3 respectiv camera 2 ;- reprezentantii legali –Barbulescu Lucian 
Marius si Virzob Larisa Nicoleta ulterior depunerii proiectelor s-au casatorit; -Cele patru firme au aceeasi piata unde isi vor desfasura activitatea.
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976 312 M 01 12 4 27 00003 2012 9 20  „ACHIZITIE UTILAJE LA SC 
CREATIV CORNER  SRL”

SC CREATIV 
CORNER SRL MEHEDINTI

Comuna/Oras 
GOGOSU Sat 

GOGOSU
- - - - - - - - - - 173.093 2.603 121.165 0 51.928 148.484.720

In urma verificarii proiectului si a extinderii verificarii altor proiecte depuse pe aceeasi masura de catre SC L&amp;L SPIDERTUCK SRL, SC L&amp;L LOADER SRL si SC 
A&amp;A REAL Service SRL depuse in acelasi timp si care au sediul social la aceiasi adresa am constatat similitudini intre proiecte dupa cum urmeaza: . Toate cele patru 
societati a incheiat Contract de comodat pe o perioada de 11 ani incepand cu data de 01.08.2012 ( lot 1,2,3,4) cu SC AURORA SRL pentrucate o suprafata de 200 mp, 
teren nedelimitat dintr-o suprafatatotala de 3574 mp pe care vor mai fi amplasate utilajele la cele patru societati cu proiecte pe acelasi cod CAEN( achizitii de utilaje pentru 
pregatirea terenului);- Proiectele au fost intocmite de aceiasi firma SC TDP PARTNERS SRL,au acelasi titlu; -sunt identice ca si mod de intocmire;- firmele au fost infiintate 
in acceiasi zi -10.08.2012(SC L&amp;L SPIDERTUCK SRL, SC L&amp;L LOADER SRL si A&amp;A Real Service SRL) si au aceeasi adresa-ComunaGogosu nr 43.-Cele 
patru firme au aceeasi piata unde isi vor desfasura activitatea.-SC AURORA SRL,comodantul, are ca obiect de activitate si lucrari de constructii.

977 312 M 01 12 4 27 00005 2012 9 21

ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE LA S.C. 

TECHNOLOGICA 
CONSTRUCT S.R.L.

S.C. 
TECHNOLOGICA 

CONSTRUCT 
S.R.L.

MEHEDINTI
Comuna/Oras 

IZVORU BARZII Sat 
HALANGA

- - - - - - - - - - 234.776 0 199.559 0 35.217 148.684.279

Prin proiect, solicitantul doreste sa desfasoare activitatea in cadrul codului CAEN 1629 pentru obtinerea lemnului de foc debitat la diferite dimensiuni. Produsul finit" lemn d
foc" nu se regaseste ca produs rezultat din activitatea incadrata in acest cod CAEN, fiind produs finit al acticvitatii de prelucrare primara a lemnului. In plus, investitiile lega
de prelucrarea primaa a lemnului pana la stadiul de cherestea nu sunt eligibile in cadrul masurii 312 EG1 Investitia nu este eligibilaEG2 Intrucat investitiile nu sunt elgibile, 
viabilitatea nu este indeplinita Intrucat investitia este neeligibila, nu s-a verificat rezonabilitatea preturilor Intrucat intreaga investitie este neeligibila, intensitatea ajuorului 
public este 0 si prin urmare nu s-au completat raspunsurile la punctul 5.1

978 312 M 01 12 4 27 00007 2012 9 24

ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU LUCRARI DE 

AMENJAREA TERENULUI 
APARTINAND S.C. TRUVATIV 

CONSTRUCT S.R.L.

S.C. TRUVATIV 
CONSTRUCT 

S.R.L
MEHEDINTI

Comuna/Oras 
BURILA MARE Sat 

BURILA MARE
- - - - - - - - - - 167.000 0 116.900 0 50.100 148.801.179

Document 11.3. Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor- Proiectul este declarat neeligibil deoarece in urma verificarii solicitantului in serviciul online 
RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului s-a constatat ca domnul Dumitrascu Bogdan Lucian nu a declarat corect statutul intreprinderii, este actionar cu cota 
de participare de peste 25% in doua societati partenere DVN Frig SRL,Top Transport Market SRL iar la momentul depunerii proiectului in Declaratia privind incadrarea in 
categoria micro-intreprinderilor societatea este declarata ca intrepeprindere autonoma. Document 11.3. Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor- 
Proiectul este declarat neeligibil deoarece in urma verificarii solicitantului in serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului s-a constatat ca domnul 
Dumitrascu Bogdan Lucian nu a declarat corect statutul intreprinderii, este actionar cu cota de participare de peste 50% in doua societati partenere iar la momentul 
depunerii proiectului in Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor societatea este declarata ca intrepeprindere autonoma. Au fost solicitate informatii 
suplimentare prin care s-a dezangajat suma de 11 000 euro, suma ce reprezenta valoarea sistemului de generare mobil cu panouri fotovoltaice si a remorcii auto a carei 
destinatie era transportul panourilor deoarece energia produsa de panouri nu era folosita pentru activitatea economica.

979 312 M 01 12 4 27 00008 2012 9 24

ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU LUCRARI DE 

AMENAJAREA TERENULUI 
APARTINAND S.C. ARCANE 
EMBER CONSTRUCT S.R.L.

S.C. ARCANE 
EMBER 

CONSTRUCT 
S.R.L

MEHEDINTI
Comuna/Oras 

CORCOVA Sat 
VLADASESTI

- - - - - - - - - - 163.100 0 114.170 0 48.930 148.915.349

In urma verificarii solicitantului in RECOM s-a constatat ca solicitantul, in afara de SC ARCANE EMBER CONSTRUCT SRL, pe care depune proiectul, este actionar cu 
95% si la firma FOOD FOR THOUGHT CATERING SRL, care are ca obiect de activitate principal cod CAEN 5510 - hoteluri si alte facilitati de cazare similare, rezultind ca 
este intreprindere partenera. In declaratia privind incadrarea in IMM solicitantul a declarat ca este intreprindere autonoma,declaratie neadevarata. In urma acestor constatari 
, proiectul este neeligibil. Preţurile pentru bunurile/serviciile incluse în cheltuielile eligibile au fost verificate în totalitate, prin baza de date şi ofertele prezentate.Pentru serv
n-au fost atasate extrase dar se regasesc in baza de date. Preţurile pentru bunurile/serviciile incluse în cheltuielile eligibile au fost verificate în totalitate, prin baza de date şi 
ofertele prezentate.Pentru servicii n-au fost atasate extrase dar se regasesc in baza de date. In urma verificarii solicitantului in RECOM s-a constatat ca solicitantul, in afara 
de SC ARCANE EMBER CONSTRUCT SRL, pe care depune proiectul, este actionar cu 95% si la firma FOOD FOR THOUGHT CATERING SRL, care are ca obiect de 
activitate principal cod CAEN 5510 - hoteluri si alte facilitati de cazare similare, rezultind ca este intreprindere partenera. In declaratia privind incadrarea in IMM solicitantul a 
declarat ca este intreprindere autonoma,declaratie neadevarata. In urma acestor constatari , proiectul este neeligibil. In urma verificarii solicitantului in RECOM s-a constatat 
ca solicitantul, in afara de SC ARCANE EMBER CONSTRUCT SRL, pe care depune proiectul, este actionar cu 95% si la firma FOOD FOR THOUGHT CATERING SRL, 
care are ca obiect de activitate principal cod CAEN 5510 - hoteluri si alte facilitati de cazare similare, rezultind ca este intreprindere partenera. In declaratia privind 
incadrarea in IMM solicitantul a declarat ca este intreprindere autonoma,declaratie neadevarata. In urma acestor constatari , proiectul este neeligibil.

980 312 M 01 12 4 27 00012 2012 9 27
“ACHIZITIA DE UTILAJE 
PENTRU PREGATIREA 

TERENULUI”

MANGU FLORIN-
IONEL MEHEDINTI

Comuna/Oras 
SIMIAN Sat 
POROINA

- - - - - - - - - - 210.000 0 147.000 0 63.000 149.062.349

Document 11.3. Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor- Proiectul este declarat neeligibil deoarece in urma verificarii solicitantului in serviciul online 
RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului s-a constatat ca domnul Mangu Florin Ionel nu a declarat corect statutul intreprinderii, este actionar cu cota de 
participare de peste 25% in doua societati partenere - Gyorgy Trans SRL si NDM Construct SRL, iar la momentul depunerii proiectului in Declaratia privind incadrarea in 
categoria micro-intreprinderilor societatea este declarata ca intrepeprindere autonoma. Document 11.3. Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor- 
Proiectul este declarat neeligibil deoarece in urma verificarii solicitantului in serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului s-a constatat ca domnul 
Mangu Florin Ionel nu a declarat corect statutul intreprinderii, este actionar cu cota de participare de peste 25% in doua societati partenere - Gyorgy Trans SRL si NDM 
Construct SRL, iar la momentul depunerii proiectului in Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor societatea este declarata ca intrepeprindere 
autonoma.

981 312 M 01 12 4 27 00014 2012 9 27 ACHIZITIA DE UTILAJE 
PENTRU PRESTARI SERVICII BALICA ION MEHEDINTI

Comuna/Oras 
ESELNITA Sat 

ESELNITA
- - - - - - - - - - 202.401 0 141.681 0 60.720 149.204.030

In urma verificarii solicitantului in RECOM s-a constatat ca solicitantul este actionar cu 50% la firma CONSTRUCT ELYT CARE SRL care are ca obiect de activitate 
principal cod CAEN 4120 rezultind ca este intreprindere legata.In declaratia privind incadrarea in IMM solicitantul a declarat ca este intreprindere autonoma,declaratie 
neadevarata.In urma acestor constatari , proiectul este neeligibil.

982 312 C 01 12 4 27 00041 2012 9 28

CONSTRUIRE HALA 
PRODUCTIE AMBALAJE DIN 

HARTIE SI CARTON SI 
IMPREJMUIRE TEREN

SC FORI W O 
COM SRL MEHEDINTI Comuna/Oras 

SIMIAN Sat SIMIAN - - - - - - - - - - 230.000 15.500 195.500 0 34.500 149.399.530

In urma verificarii in baza de date RECOM s-a constatat ca asociatul unic, Golan Madalin CNP1870122162053 nu mai este asociat si administrator in alte societati. In urma 
verificarii in baza de date RECOM s-a constatat ca asociatul unic, Golan Madalin CNP1870122162053 nu mai este asociat si administrator in alte societati. La EG 6 am pu
da si am solicitat extras de carte funciara pentru cale de acces catre investitie. La EG 6 am pus da si am solicitat extras de carte funciara pentru cale de acces catre 
investitie. La pct.4.2 am pus da pentru servicii si am atasat extrasul din baza de date. In urma verificarii extinse s-au constatat urmatoarele:In imediata vecinatate a 
amplasamentului investitiei se mai poate identifica si o alta investitie ce se doreste a fi realizata in cadrul masurii 312 si anume:• Cererea de Finantare F312C0112427000
depusa de catre SC GOD YOB COM SRL cu titlul „Construire hala productie ambalaje din material plastic si imprejmuire teren”;Cele doua investitii sunt tip complementar, 
ambele in domeniul productiei de ambalaje, unele din hartie, celelalte din plastic.Studiile de Fezabilitate sunt elaborate de catre aceeasi firma de consultanta si proiectare 
(SC EUROAXZ SRL si SC DAL DESIGN SRL), identificandu-se faptul ca, Bugetele Indicative ale celor doua Cereri de Finantare sunt identice. S-a observat ca si datele de 
contact (tel.0762608250; fax0351461916; e-mail: oproiu_cristi@yahoo.com) sunt identice in ambele proiecte.Contractele de Vanzare Cumparare sunt incheiate in aceeasi 
zi (10.09.2013), ambele suprafete de teren care fac obiectul celor doua investitii provin din fragmentarea unui teren apartinand aceluiasi vanzator (Oproiu Viorel, 
CNP1581021250544) iar calea de acces este comuna fiind achizitionata in cota indiviza de 1/7. La verificarea Bugetelor Indicative, s-a constatat ca niciunul dintre cei doi 
potentiali beneficiari nu au cuprins cheltuieli in categoria „cheltuieli neeligibile” cu amenajarea acestui teren arabil pentru ca acesta sa poata deveni un „drum de acces”, 
considerandu-se, astfel ca nu este asigurata infrastructura de acces catre investitii. Numerele cadastrale 51927 si 51926 pe care se vor realiza investitiile sunt in imediata 
vecinatate, ceea ce poate determina ca cele doua investitii sa functioneze ca un tot unitar. Scrisorile de confort au fost obtinute de la aceeasi banca (Banca Comerciala 
Feroviara) in aceesi zi.In urma solicitarii de informatii suplimentare cei doi solicitanti au Prezentat Planuri de Situatie cu figurarea punctelor de bransament la retelele de 
utilitati precum si detalierea descrierii acestora (cap. 3.2.2 din Studiul de Fezabilitate). Astfel, s-a constatat ca reteaua de alimentare cu energie electrica din exteriorul 
amplasamentului este identica in ambele Cereri de Finantare. Mai grav, ambii potentiali beneficiari au inscris in Bugetul Indicativ aceleasi valori ale cheltuielilor cu 
alimentarea cu energie electrica (23.000 Euro), valoare aferenta „cheltuielilor eligibile” in conditiile in care cheltuielile realizate in afara amplasamentelor delimitate din punct 
de vedere juridic ca apartinand obiectivelor de investitii ar fi trebuit sa fie inscrise in categoria „cheltuieli neeligibile”. De remarcat este faptul ca, in imediata vecinatate a ce
doua investitii s-a mai intentionat realizarea a trei proiecte cu finantare prin masura 312 dupa cum urmeaza:• F312C011242700039 cu titlul „Construire hala productie 
ambalaje din hartie si carton si imprejmuire teren” depusa de catre SC SNOPOLIT COM SRL;• F312C011242700038 cu titlul „Construire hala productie ambalaje din 
plastic si imprejmuire teren” depusa de catre SC PERVALY WEST SRL;• F312C011242700042 cu titlul „Construire hala productie ambalaje din material plastic si 
imprejmuire teren” depusa de catre SC SARATOS COM SRL.In urma verificarii, s-a constatat ca suprafetele de terenuri care fac obiectul acestor Cereri de Finantare provin 
din aceeasi suprafata de teren initiala ca si la SC FORI W O COM SRL si SC GODYOB COM SRL, insa potentialii beneficiari, pe parcursul evaluarii proiectelor –masura 
312 si-au retras cererile de finantare.Astfel, tinand cont de cele prezentate, se constata ca s-a incearcat crearea unor conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi 
(sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. In urma verificarii extinse s-au constatat urmatoarele:In imediata vecinatate a amplasamentului 
investitiei se mai poate identifica si o alta investitie ce se doreste a fi realizata in cadrul masurii 312 si anume:• Cererea de Finantare F312C011242700037 depusa de catre 
SC GOD YOB COM SRL cu titlul „Construire hala productie ambalaje din material plastic si imprejmuire teren”;Cele doua investitii sunt tip complementar, ambele in 
domeniul productiei de ambalaje, unele din hartie, celelalte din plastic.Studiile de Fezabilitate sunt elaborate de catre aceeasi firma de consultanta si proiectare (SC 
EUROAXZ SRL si SC DAL DESIGN SRL), identificandu-se faptul ca, Bugetele Indicative ale celor doua Cereri de Finantare sunt identice. S-a observat ca si datele de 
contact (tel.0762608250; fax0351461916; e-mail: oproiu_cristi@yahoo.com) sunt identice in ambele proiecte.Contractele de Vanzare Cumparare sunt incheiate in aceeasi 
zi (10.09.2013), ambele suprafete de teren care fac obiectul celor doua investitii provin din fragmentarea unui teren apartinand aceluiasi vanzator (Oproiu Viorel, 
CNP1581021250544) iar calea de acces este comuna fiind achizitionata in cota indiviza de 1/7. La verificarea Bugetelor Indicative, s-a constatat ca niciunul dintre cei doi 
potentiali beneficiari nu au cuprins cheltuieli in categoria „cheltuieli neeligibile” cu amenajarea acestui teren arabil pentru ca acesta sa poata deveni un „drum de acces”, 
considerandu-se, astfel ca nu este asigurata infrastructura de acces catre investitii. Numerele cadastrale 51927 si 51926 pe care se vor realiza investitiile sunt in imediata 
vecinatate, ceea ce poate determina ca cele doua investitii sa functioneze ca un tot unitar. Scrisorile de confort au fost obtinute de la aceeasi banca (Banca Comerciala 
Feroviara) in aceesi zi.In urma solicitarii de informatii suplimentare cei doi solicitanti au Prezentat Planuri de Situatie cu figurarea punctelor de bransament la retelele de 
utilitati precum si detalierea descrierii acestora (cap. 3.2.2 din Studiul de Fezabilitate). Astfel, s-a constatat ca reteaua de alimentare cu energie electrica din exteriorul 
amplasamentului este identica in ambele Cereri de Finantare Mai grav ambii potentiali beneficiari au inscris in Bugetul Indicativ aceleasi valori ale cheltuielilor c
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983 312 C 01 12 4 27 00037 2012 9 28

CONSTRUIRE HALA 
PRODUCTIE AMBALAJE DIN 

MATERIAL PLASTIC SI 
IMPREJMUIRE TEREN

SC GOD YOB 
COM SRL MEHEDINTI Comuna/Oras 

SIMIAN Sat SIMIAN - - - - - - - - - - 230.000 15.500 195.500 0 34.500 149.595.030

In urma verificarii in baza de date RECOM s-a constatat ca asociatul unic, Golan Madalin CNP1870122162053 nu mai este asociat si administrator in alte societati. In urma 
verificarii in baza de date RECOM s-a constatat ca asociatul unic, Golan Madalin CNP1870122162053 nu mai este asociat si administrator in alte societati. La EG 6-am 
solicitat informatii in legatura cu certificatul de urbanism deoarece din certificatul de urbanism cu nr.56 din 25.09.2012 reiese ca dreptul de proprietate asupra terenului de 
647 mp este conform contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr.1415/10.09.2012 cand de fapt contractul de vanzare cumparare din proiect este autentificat cu 
nnr.1416/10.09.2012. Am solicitat prin fisa E3.4 sa prezinte un document emis de consiliul judetean in care sa fie rectificata eroarea. La EG 6-am solicitat informatii in 
legatura cu certificatul de urbanism deoarece din certificatul de urbanism cu nr.56 din 25.09.2012 reiese ca dreptul de La pct.4.2 am pus da pentru servicii si am atasat 
extrase din baza de date. In urma verificarii extinse s-au constatat urmatoarele:In imediata vecinatate a amplasamentului investitiei se mai poate identifica si o alta investitie 
ce se doreste a fi realizata in cadrul masurii 312 si anume:• Cererea de Finantare F312C011242700041 depusa de catre SC FORI W O COM SRL cu titlul „Construire hala 
productie ambalaje din hartie si carton si imprejmuire teren”;Cele doua investitii sunt tip complementar, ambele in domeniul productiei de ambalaje, unele din hartie, 
celelalte din plastic.Studiile de Fezabilitate sunt elaborate de catre aceeasi firma de consultanta si proiectare (SC EUROAXZ SRL si SC DAL DESIGN SRL), identificandu-
se faptul ca, Bugetele Indicative ale celor doua Cereri de Finantare sunt identice. S-a observat ca si datele de contact (tel.0762608250; fax0351461916; e-mail: 
oproiu_cristi@yahoo.com) sunt identice in ambele proiecte.Contractele de Vanzare Cumparare sunt incheiate in aceeasi zi (10.09.2013), ambele suprafete de teren care fac 
obiectul celor doua investitii provin din fragmentarea unui teren apartinand aceluiasi vanzator (Oproiu Viorel, CNP1581021250544) iar calea de acces este comuna fiind 
achizitionata in cota indiviza de 1/7. La verificarea Bugetelor Indicative, s-a constatat ca niciunul dintre cei doi potentiali beneficiari nu au cuprins cheltuieli in categoria 
„cheltuieli neeligibile” cu amenajarea acestui teren arabil pentru ca acesta sa poata deveni un „drum de acces”, considerandu-se, astfel ca nu este asigurata infrastructura
acces catre investitii. Numerele cadastrale 51927 si 51926 pe care se vor realiza investitiile sunt in imediata vecinatate, ceea ce poate determina ca cele doua investitii sa 
functioneze ca un tot unitar. Scrisorile de confort au fost obtinute de la aceeasi banca (Banca Comerciala Feroviara) in aceesi zi.In urma solicitarii de informatii suplimentare 
cei doi solicitanti au Prezentat Planuri de Situatie cu figurarea punctelor de bransament la retelele de utilitati precum si detalierea descrierii acestora (cap. 3.2.2 din Studiul 
de Fezabilitate). Astfel, s-a constatat ca reteaua de alimentare cu energie electrica din exteriorul amplasamentului este identica in ambele Cereri de Finantare. Mai grav, 
ambii potentiali beneficiari au inscris in Bugetul Indicativ aceleasi valori ale cheltuielilor cu alimentarea cu energie electrica (23.000 Euro), valoare aferenta „cheltuielilor 
eligibile” in conditiile in care cheltuielile realizate in afara amplasamentelor delimitate din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivelor de investitii ar fi trebuit sa fie 
inscrise in categoria „cheltuieli neeligibile”. De remarcat este faptul ca, in imediata vecinatate a celor doua investitii s-a mai intentionat realizarea a trei proiecte cu finantare 
prin masura 312 dupa cum urmeaza:• F312C011242700039 cu titlul „Construire hala productie ambalaje din hartie si carton si imprejmuire teren” depusa de catre SC 
SNOPOLIT COM SRL;• F312C011242700038 cu titlul „Construire hala productie ambalaje din plastic si imprejmuire teren” depusa de catre SC PERVALY WEST SRL;• 
F312C011242700042 cu titlul „Construire hala productie ambalaje din material plastic si imprejmuire teren” depusa de catre SC SARATOS COM SRL.In urma verificarii, s-
a constatat ca suprafetele de terenuri care fac obiectul acestor Cereri de Finantare provin din aceeasi suprafata de teren initiala ca si la SC FORI W O COM SRL si SC 
GODYOB COM SRL, insa potentialii beneficiari, pe parcursul evaluarii proiectelor –masura 312 si-au retras cererile de finantare.Astfel, tinand cont de cele prezentate, se 
constata ca s-a incearcat crearea unor conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. In 
urma verificarii extinse s-au constatat urmatoarele:In imediata vecinatate a amplasamentului investitiei se mai poate identifica si o alta investitie ce se doreste a fi realizata in 
cadrul masurii 312 si anume:• Cererea de Finantare F312C011242700041 depusa de catre SC FORI W O COM SRL cu titlul „Construire hala productie ambalaje din hartie 
si carton si imprejmuire teren”;Cele doua investitii sunt tip complementar, ambele in domeniul productiei de ambalaje, unele din hartie, celelalte din plastic.Studiile de 
Fezabilitate sunt elaborate de catre aceeasi firma de consultanta si proiectare (SC EUROAXZ SRL si SC DAL DESIGN SRL), identificandu-se faptul ca, Bugetele Indicative 
ale celor doua Cereri de Finantare sunt identice. S-a observat ca si datele de contact (tel.0762608250; fax0351461916; e-mail: oproiu_cristi@yahoo.com) sunt identice in 
ambele proiecte.Contractele de Vanzare Cumparare sunt incheiate in aceeasi zi (10.09.2013), ambele suprafete de teren care fac obiectul celor doua investitii provin din 
fragmentarea unui teren apartinand aceluiasi vanzator (Oproiu Viorel, CNP1581021250544) iar calea de acces este comuna fiind achizitionata in cota indiviza de 1/7. La 
verificarea Bugetelor Indicative, s-a constatat ca niciunul dintre cei doi potentiali beneficiari nu au cuprins cheltuieli in categoria „cheltuieli neeligibile” cu amenajarea acestui 
teren arabil pentru ca acesta sa poata deveni un „drum de acces”, considerandu-se, astfel ca nu este asigurata infrastructura de acces catre investitii. Numerele cadastrale 
51927 si 51926 pe care se vor realiza investitiile sunt in imediata vecinatate, ceea ce poate determina ca cele doua investitii sa functioneze ca un tot unitar. Scrisorile de 
confort au fost obtinute de la aceeasi banca (Banca Comerciala Feroviara) in aceesi zi In urma solicitarii de informatii suplimentare cei doi solicitanti au Prezentat Planuri

984 312 M 01 12 4 27 00027 2012 9 28
ACHIZITIA DE UTILAJE 
PENTRU PREGATIREA 

TERENULUI

IONESCU 
LOREDANA-

MARIA
MEHEDINTI

Comuna/Oras 
PONOARELE Sat 

BARAIACU
- - - - - - - - - - 220.500 0 154.350 0 66.150 149.749.380

In urma verificarii solicitantului in RECOM s-a constatat ca solicitantul este actionar cu 100% la firma ILORMA FASHION SRL care are ca obiect de activitate principal cod 
CAEN 4312 rezultind ca este intreprindere legata.In declaratia privind incadrarea in IMM solicitantul a declarat ca este intreprindere autonoma,declaratie neadevarata.In 
urma acestor constatari , proiectul este neeligibil.

985 312 M 01 12 4 27 00020 2012 9 28
ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
LUCRARI DE PREGATIRE A 

TERENULUI

S.C. GETRANS 
BYA S.R.L. MEHEDINTI

Comuna/Oras 
ESELNITA Sat 

ESELNITA
- - - - - - - - - - 180.200 0 126.140 0 54.060 149.875.520

S-a constatat in urma verificarilor la ONRC ca titularul de proiect indeplineste calitatea de asociat cu cota de participare 30 % la un SRL inregistrat in anul 2005 , cu 
activitate principala cod CAEN 4120, functionand pe aceeasi piata a executiei de lucrari de constructii. In Declaratia 11.3 din Lista documentelor aferente masurii, nu se 
mentioneaza existenta legaturii de parteneriat intre SC GETRANS BYA SRL si alte societati , solicitantul declarand ca face parte din categoreste IMM autonome. Locatia 
remizei pentru utilajele ce fac obiectul investitiei reprezinta o parcela din terenul curti-constructii, unde titularul unui alt proiect depus in aceasta sesiune pentru proiectul ,, 
Achizitia de utilaje pentru lucrari de pregatire a terenului ,, a preluat prin contract de comodat un lot de teren in scopul utilizarii pentru parcarea utilajelor dupa terminarea 
programului de lucru.

986 312 M 01 12 4 27 00040 2012 9 28 SERVICE AUTO ENCULESCU 
ADELA MEHEDINTI

Comuna/Oras 
SIMIAN Sat 
DUDASU

- - - - - - - - - - 235.294 0 164.706 0 70.588 150.040.226

La punctul 1.1 s-a bifat NU deoarece in urma verificarilor efectuate in baza de date RECOM s-a constatat ca solicitantul, persoana fizica care declara ca se va autoriza ca 
intreprindere individuala cu 8 angajati conform studiului de fezabilitate, insa fara ca numarul locurilor de munca nou create sa fie mentionate in indicatorii de monitorizare d
cererea de finantare, figureaza fara sa declare in documentul 11.3 la data depunerii proiectului ca este: - asociat unic (pondere 100%) la Enculescu Al Adela II, societate 
inregistrata la Registrul Comertului cu F25/2200/2012 CUI 30671857, avand cod CAEN principal 4520 „Intretinerea si repararea autovehiculelor”. Activitatea autorizata 
conform art 15 din legea 359/2004 de catre Enculescu Al Adela II se desfasoara in Sat Simian, Comuna Simian, T51 parcela 45/2 Jud. Mehedinti, locatie care este aceeas
ca si amplasamentul investitiei propusa prin proiect, conform contractului de vanzare – cumparare nr 128/18,01,2012, precum si pentru acelasi cod CAEN 4520, al 
activitatii propuse a fi finantate prin proiect. In urma verificarii cerintelor de la punctul 1.6 s-a constatat ca in cererea de finantare nu exista nici o mentiune legata de codul 
CAEN al activitatii finantate prin proiect, codul CAEN fiind mentionat in studiul de fezabilitate si regasindu-se in Anexa 9. La punctul 1.1 s-a bifat NU deoarece in urma 
verificarilor efectuate in baza de date RECOM s-a constatat ca solicitantul, persoana fizica care declara ca se va autoriza ca intreprindere individuala cu 8 angajati conform 
studiului de fezabilitate, insa fara ca numarul locurilor de munca nou create sa fie mentionate in indicatorii de monitorizare din cererea de finantare, figureaza fara sa declare 
in documentul 11.3 la data depunerii proiectului ca este: - asociat unic (pondere 100%) la Enculescu Al Adela II, societate inregistrata la Registrul Comertului cu 
F25/2200/2012 CUI 30671857, avand cod CAEN principal 4520 „Intretinerea si repararea autovehiculelor”. Activitatea autorizata conform art 15 din legea 359/2004 de catre 
Enculescu Al Adela II se desfasoara in Sat Simian, Comuna Simian, T51 parcela 45/2 Jud. Mehedinti, locatie care este aceeasi, ca si amplasamentul investitiei propusa 
prin proiect, conform contractului de vanzare – cumparare nr 128/18,01,2012, precum si pentru acelasi cod CAEN 4520, al activitatii propuse a fi finantate prin proiect. In 
urma verificarii cerintelor de la punctul 1.6 s-a constatat ca in cererea de finantare nu exista nici o mentiune legata de codul CAEN al activitatii finantate prin proiect, codul 
CAEN fiind mentionat in studiul de fezabilitate si regasindu-se in Anexa 9. La EG1 s – a bifat NU din urmatoarele motive: Conform informatiilor mentionate in Studiu de 
fezabilitate reiese ca terenul pe care va fi amplasata investitia este situat in Comuna Eselnita, Jud. Mehedinti, str Dunarii Nr. 2Jbis cu o suprafata de 1593 mp, desi 
amplasamentul investitiei conform contractului de vanzare – cumparare nr 128/18.01.2012 si certificatul de urbanism nr 60/25.09.2012 este comuna Simian, sat Simian 
tarlaua 51, parcela 45/2 cu o suprafata de 2492 mp, rezultate din masuratori. La EG2 s-a bifat NU, deoarece terenul pe care va fi amplasata investitia mentionata la punctul 
3.1 nu corespunde cu extrasul de carte funciara, contractul de vanzare cumparare si certificatul de urbanism. Referitor la retelele de utilitati (energie electrica, retea 
canalizare si apa) nu au fost prezentate lungimi, lăţimi, diametre, materiale, condiţii de pozare, caracteristicile principale ale retelelor separat, atat pentru cele care se 
executa in interiorul cat si pentru cele care se executa in exteriorul amplasamentului delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului de investitie. Nu au fost 
evidentiate in categoria “cheltuieli neeligibile” cheltuielile aferente lucrarilor executate in exteriorul amplasamentului delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand 
obiectivului de investitie pentru energia electrica. In studfiul de fezabilitate se mentioneaza ca pentru asigurarea utilitatilor apa si apa uzata solicitantul se va racorda la 
reteaua publica din zona, in timp ce, conform planselor desenate beneficiarul isi propune prin proiect realizarea unui put forat si a unai fose septice. Nu sunt prezentate 
principalele caracteristici ale platformei betonate, spatiilor verzi si a imprejmuirii incintei (lungime, latime, etc).Nu au fost prezentate caracteristicile tehnice si functionale ale 
utilajelor/ echipamentelor tehnologice/ dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect, nu este descris fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul 
proiectului. Nu exista concordanta intre studiul de fezabilitate si plansele desenate, in ceea ce priveste suprafetele si spatiile necesare desfasurarii serviciilor propuse 
(tinichigerie si vopsitorie, spalatoria auto, statie ITP). La EG5 : in urma verificarilor la acest criteriu de eligibilitate s-a constatat ca proiectul necesita declansarea procedurii 
de evaluare a impactului asupra mediului, pentru obtinerea caruia este necesar elaborarea si aprobarea prin hotarare a Consiliului Judetean Mehedinti a PUZ-ului pentru 
aceasta investitie. Cheltuielile generate de elaborarea PUZ-ului nu se regasesc in bugetul indicativ al proiectului. La EG1 s – a bifat NU din urmatoarele motive: Conform 
informatiilor mentionate in Studiu de fezabilitate reiese ca terenul pe care va fi amplasata investitia este situat in Comuna Eselnita, Jud. Mehedinti, str Dunarii Nr. 2Jbis cu o 
suprafata de 1593 mp, desi amplasamentul investitiei conform contractului de vanzare – cumparare nr 128/18.01.2012 si certificatul de urbanism nr 60/25.09.2012 este 
comuna Simian, sat Simian tarlaua 51, parcela 45/2 cu o suprafata de 2492 mp, rezultate din masuratori. La EG2 s-a bifat NU, deoarece terenul pe care va fi amplasata 
investitia mentionata la punctul 3.1 nu corespunde cu extrasul de carte funciara, contractul de vanzare cumparare si certificatul de urbanism. Referitor la retelele de utilitati 
(energie electrica, retea canalizare si apa) nu au fost prezentate lungimi, lăţimi, diametre, materiale, condiţii de pozare, caracteristicile principale ale retelelor separat, atat 
pentru cele care se executa in interiorul cat si pentru cele care se executa in exteriorul amplasamentului delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului de 
investitie. Nu au fost evidentiate in categoria “cheltuieli neeligibile” cheltuielile aferente lucrarilor executate in exteriorul amplasamentului delimitat din punct de vedere juridic 
ca apartinand obiectivului de investitie pentru energia electrica In studfiul de fezabilitate se mentioneaza ca pentru asigurarea utilitatilor apa si apa uzata solicitantul se

987 312 M 01 12 4 27 00032 2012 9 28
ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 

PENTRU FABRICAREA 
PRODUSELOR DIN CIMENT 

STAMATE 
NICOLETA MEHEDINTI

Comuna/Oras 
BREZNITA-MOTRU 

Sat BREZNITA-
MOTRU

- - - - - - - - - - 199.380 0 169.473 0 29.907 150.209.699

In urma verificarii si evaluarii s-a constatat ca datele inscrise in declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii( Doc. 11.3) nu sunt 
corecte. Prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului s-a verificat Solicitantul prin reprezentantul legal - asociat unic d -na Stamate Nicoleta 
aceasta a declarat ca este intreprindere autonoma iar in urma verificarii din datele de la ONRC rezulta ca d -na Stamate Nicoleta in calitate asociat unic este asociat intr-o 
alta firma SC STANYK SRL cu o cota de participare de 50% si firma CORREOSIT KONSULTYNG SRL. In urma verificărilor se constată că solicitantul nu a declarat corec
statutul intreprinderii astfel proiectul devine neeligibil.
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988 312 M 01 12 4 27 00019 2012 9 28 CABINET MEDICINA 
DENTARA

S.C. DENTA CÎTU 
MED S.R.L. MEHEDINTI

Comuna/Oras 
ESELNITA Sat 

ESELNITA
- - - - - - - - - - 231.751 0 162.226 0 69.525 150.371.925

La pct 1.1 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a semnat si stampilat Anexa 4.1 Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor. Din verificarile 
efectuate in baza de date RECOM s-a constatat ca reprezentantul legal al solicitantului Citu Marius George este asociat majoritar (pondere 95%) in cadrul SC Complex Ana 
2010 SRL, societate in functiune si care are sediul social la aceeasi adresa si anume sat Eselnita, comuna Eselnita, str. Dunarii nr. 974B, jud. Mehedinti ca si SC Denta 
Citu Med SRL. Conform certificatului constatator exista punct de lucru deschis in sat Eselnita, comuna Eselnita str. Dunarii nr 974B, jud. Mehedinti, insa conform 
contractului de vanzare – cumparare nr. 1970/20.08.2012 si extrasului de carte funciara 7005/25.09.2012 locul de amplasare a investitiei se afla in sat Eselnita, Comuna 
Eselnita, punctul Ostrovel Arabil, Jud. Mehedinti, fara a exista declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural cu cod CAEN al activitatii 
pentru care se solicita finantare. La pct 1.6 s-a bifat NU deoarece ponderea majoritara a activitatilor propuse in studiul de fezabilitate, respectiv estetica dentara, care se 
realizeaza cu ajutorul sistemului CAD-Cam si scanerului intraoral nu se incadreaza in codul CAEN 8623 „Activitati de asistenta stomatologica”, acestea facand parte din 
codul 8690 „Alte activitati referitoare la sanatatea umana”. Acest cod CAEN include de asemenea activitati ale laboratoarelor de radiologie si alte centre de diagnostic 
similare, clasa care nu face parte din Anexa 9 Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul măsurii 312. La pct 1.1 s-a bifat NU 
deoarece solicitantul nu a semnat si stampilat Anexa 4.1 Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor. Din verificarile efectuate in baza de 
date RECOM s-a constatat ca reprezentantul legal al solicitantului Citu Marius George este asociat majoritar (pondere 95%) in cadrul SC Complex Ana 2010 SRL, societate 
in functiune si care are sediul social la aceeasi adresa si anume sat Eselnita, comuna Eselnita, str. Dunarii nr. 974B, jud. Mehedinti ca si SC Denta Citu Med SRL. Conform 
certificatului constatator exista punct de lucru deschis in sat Eselnita, comuna Eselnita str. Dunarii nr 974B, jud. Mehedinti, insa conform contractului de vanzare – 
cumparare nr. 1970/20.08.2012 si extrasului de carte funciara 7005/25.09.2012 locul de amplasare a investitiei se afla in sat Eselnita, Comuna Eselnita, punctul Ostrovel 
Arabil, Jud. Mehedinti, fara a exista declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural cu cod CAEN al activitatii pentru care se solicita 
finantare. La pct 1.6 s-a bifat NU deoarece ponderea majoritara a activitatilor propuse in studiul de fezabilitate, respectiv estetica dentara, care se realizeaza cu ajutorul 
sistemului CAD-Cam si scanerului intraoral nu se incadreaza in codul CAEN 8623 „Activitati de asistenta stomatologica”, acestea facand parte din codul 8690 „Alte activitati 
referitoare la sanatatea umana”. Acest cod CAEN include de asemenea activitati ale laboratoarelor de radiologie si alte centre de diagnostic similare, clasa care nu face 
parte din Anexa 9 Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul măsurii 312. La EG1 si EG6 s – a bifat NU din urmatoarele motive: 
Conform informatiilor mentionate in Studiu de fezabilitate reiese ca terenul pe care va fi amplasata investitia este situat in sat Eselnita, Comuna Eselnita, Jud. Mehedinti, 
insa conform contractului de vanzare – cumparare nr. 1970/20.08.2012 si extrasului de carte funciara 7005/25.09.2012 terenul aferent proiectului propus se afla in sat 
Eselnita, Comuna Eselnita, punctul Ostrovel Arabil, Jud. Mehedinti, iar Certificatul de Urbanism 53/31.08.2012 specifica locul investitiei in Comuna Eselnita, str. Dunarii nr. 
974B, Jud. Mehedinti. Conform certificatului constatator exista punct de lucru deschis in sat Eselnita, comuna Eselnita str. Dunarii nr 974B, jud. Mehedinti, insa conform 
contractului de vanzare – cumparare nr. 1970/20.08.2012 si extrasului de carte funciara 7005/25.09.2012 locul de amplasare a investitiei se afla in sat Eselnita, Comuna 
Eselnita, punctul Ostrovel Arabil, Jud. Mehedinti, fara a exista declaratie pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural cu cod CAEN al activitatii 
pentru care se solicita finantare. La EG2 s-a bifat NU, deoarece terenul pe care va fi amplasata investitia mentionata la punctul 3.1 nu corespunde cu extrasul de carte 
funciara, contractul de vanzare cumparare si certificatul de urbanism. Nu au fost evidentiate in categoria “cheltuieli neeligibile” cheltuielile aferente lucrarilor executate in 
exteriorul amplasamentului delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului de investitie pentru energia electrica. Nu sunt prezentate echipamentele propuse 
pentru producerea de energie regenerabila si nici nu sunt evidentiate in devize pe obiect cheltuielile efectuate pentru achizitionarea si montarea acestora. Nu au fost 
prezentate caracteristicile tehnice si functionale ale utilajelor / echipamentelor tehnologice / dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect. De asemenea, nu este 
prezentat in plansele desenate locatia unde se vor amplasa echipamentele care se propune a se achizitiona prin proiect si nici plansa cu aplasarea retelelor de utilitati.Nu 
sunt anexate oferete pentru utilajele / echipamentele tehnologice / dotarile ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect.Totodata, se constata ca exista suprafete propuse a fi 
refacute care nu se justifica pentru derularea activitatii propuse prin proiect, fiind vorba de camera protocol, terasa, vestiar si baie de la demisol cu o suprafata de 52,7 mp, 
suprafete care nu pot fi realizate prin proiect, respectiv camera si oficiu radiologie in suprafata de 19,9 mp si o supradimensionare a depozitului de materiale curatenie cu 
suprafata de 11,8 mp, spatii propuse a se construi la parterul cladirii. Ponderea majoritara a activitatilor desfasurate in cadrul proiectului conform informatiilor furnizate in 
cadrul studiului de fezabilitate o reprezinta activitatile de radiologie care nu se incadreaza in codul CAEN 8623 „Activitati de asistenta stomatologica”, acestea facand parte 
din codul 8690 „Alte activitati referitoare la sanatatea umana”, clasa care nu face parte din Anexa 9 Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare 
în cadrul măsurii 312 La EG5 s-a bifat NU datorita neconcordantelor datelor di studiul de fezabilitate si documentele eliberate de institutiile de specialitate ale statu

989 312 M 01 12 4 27 00022 2012 9 28
RECOMPARTIMENTARE  SI 
MODERNIZARE CABINET 

MEDICAL

CABINET 
MEDICAL 

INDIVIDUAL DR. 
BREAZU 

FLEANCU TANIA 
SRL

MEHEDINTI Comuna/Oras BALA 
Sat BALA - - - - - - - - - - 54.226 0 37.958 0 16.268 150.409.883

La punctul 1.1 s-a bifat nu deoarece:-in urma transmiterii raspunsului la fisa de solicitare a informatiilor suplimentare prin care solicitantul a trebuit sa prezinte nomenclatorul 
stradal pentru locatia aferenta proiectului, conform contractului de vanzare cumparare, respectiv, sat Bala Com Bala parterul blocului N2 Scara 2 Jud. Mehedinti si pentru 
sediul social (sat Bala, Com. Bala Bl. N2, Etaj P Jud Mehedinti) pentru a se putea stabili daca locul de amplasare a investitiei si sediul social sunt in acelas loc, acest 
document nu a prezentat. De asemenea exista neconcordanta intre locatia de amplasare a investitiei din contractul de vanzare cumparare, respectiv, sat Bala Com Bala 
parterul blocului N2 Scara 2 Jud. Mehedinti si adresa mentionata in extrasul de carte funciara respectiv (Bala, strada Bala Bai, bloc N2, Scara 2, etaj 0, spatiu C.7, bloc N2
Avand in vedere ca in urma verificari in certificatul constatator dacă este deschis punct de lucru unde se va amplasa investiţia s-a constatat ca la momentul depunerii cererii 
de finantare nu exista punct de lucru si drept urmare s-a verificat existenţa angajamentului prin documentul 11.2, insa declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide 
punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare, cand va indeplini conditiile, conform legislatiei in vigoare nu a fost anexat la cererea 
de finantare.-Certificatul constatator anexat cererii de finantare nu este prezentat in original sau copie legalizata pentru a fi valabil conform mentiunilor din acesta La punctul 
1.1 s-a bifat nu deoarece:-in urma transmiterii raspunsului la fisa de solicitare a informatiilor suplimentare prin care solicitantul a trebuit sa prezinte nomenclatorul stradal 
pentru locatia aferenta proiectului, conform contractului de vanzare cumparare, respectiv, sat Bala Com Bala parterul blocului N2 Scara 2 Jud. Mehedinti si pentru sediul 
social (sat Bala, Com. Bala Bl. N2, Etaj P Jud Mehedinti) pentru a se putea stabili daca locul de amplasare a investitiei si sediul social sunt in acelas loc, acest document 
nu a prezentat. De asemenea exista neconcordanta intre locatia de amplasare a investitiei din contractul de vanzare cumparare, respectiv, sat Bala Com Bala parterul 
blocului N2 Scara 2 Jud. Mehedinti si adresa mentionata in extrasul de carte funciara respectiv (Bala, strada Bala Bai, bloc N2, Scara 2, etaj 0, spatiu C.7, bloc N2). Avand 
in vedere ca in urma verificari in certificatul constatator dacă este deschis punct de lucru unde se va amplasa investiţia s-a constatat ca la momentul depunerii cererii de 
finantare nu exista punct de lucru si drept urmare s-a verificat existenţa angajamentului prin documentul 11.2, insa declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct 
de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare, cand va indeplini conditiile, conform legislatiei in vigoare nu a fost anexat la cererea de 
finantare.-Certificatul constatator anexat cererii de finantare nu este prezentat in original sau copie legalizata pentru a fi valabil conform mentiunilor din acesta La EG1 s-a 
bifat nu deoarece in urma transmiterii raspunsului la fisa de solicitare a informatiilor suplimentare prin care solicitantul a trebuit sa prezinte nomenclatorul stradal pentru 
locatia aferenta proiectului, conform contractului de vanzare cumparare, respectiv, sat Bala Com Bala parterul blocului N2 Scara 2 Jud. Mehedinti si pentru sediul social (s
Bala, Com. Bala Bl. N2, Etaj P Jud Mehedinti) pentru a se putea stabili daca locul de amplasare a investitiei si sediul social sunt in acelas loc, acest document nu a 
prezentat. De asemenea exista neconcordanta intre locatia de amplasare a investitiei din contractul de vanzare cumparare, respectiv, sat Bala Com Bala parterul blocului 
Scara 2 Jud. Mehedinti si adresa mentionata in extrasul de carte funciara respectiv (Bala, strada Bala Bai, bloc N2, Scara 2, etaj 0, spatiu C.7, bloc N2). In urma verificarii 
daca punctul de lucru declarat ca va face obiectul localizarii investitiei este amplasat in spatiul rural si va fi inregistrat cu codul CAEN al activitatii propuse prin proiect s-a 
constatat ca la momentul depunerii cererii de finantare nu exista punct de lucru deschis conform registrului comertului si nici angajamentul asumat prin documentul 11.2 si 
nici nu s-a putut stabili daca amplasamentul investitiei si sediul social sunt in acelas loc datorita neconcordantelor dintre documente si faptul ca solicitantul nu a clarificat 
acest lucru. La EG2 s-a bifat nu deoarece in urma transmiterii raspunsului la fisa de solicitare a informatiilor suplimentare s-a constatat ca solicitantul nu a raspuns la 
urmatoarele puncte din cadrul studiului de fezabilitate:- foaia de capat pentru studiul de fezabilitate nu este semnata si stampilata de elaborator; -nu a fost corelat locul 
investitiei mentionat in studiu de fezabilitate cu cel mentionat in documentele de proprietate.-nu au fost prezentate trei oferte de pret pentru utilajele/echipamentele 
tehnologice/ dotarile care depasesc valoarea de 15.000 EUR si o oferta pentru categoriile de bunuri/servicii a caror valoare este mai mica sau egala de 15000 Euro.Pentru 
servicii estimarea costurilor nu s-a realizat indicand numarul de experti, ora/expert, costuri/ora.-nu au fost prezentata declaratia proiectantului privind sursa de preturi pentru 
lucrarile de constructie.-nu a fost refacut bugetul indicativ si devizul general utilizand data si rata de schimb corecta conform ratei de conversie intre Euro si moneda 
nationala publicata de Banca Central Europeana.- nu a fost refacut planul financiar tinand cont cursul de schimb al Bancii Central Europene, in concordanta cu bugetul 
indicativ totalizator. -nu au fost refacute anexele B in concordanta cu bugetul indicativ totalizator -nu au fost corelate plansele referitoare la planul existent si propus cu planul 
de situatie in ceea ce priveste accesul existent si propus. La EG6 s-a bifat NU deoarece in dosarul cererii de finantare, solicitantul a prezentat:-contractul de vanzare 
cumparare nr. 1234/24.08.2012, potrivit caruia locul de amplasare al investitiei este comuna Bala, localitatea Bala la parterul blocului N2 Scara 2 Jud. Mehedinti;-extrasul 
de carte funciara nr. 25929/20.09.2012 potrivit caruia locul de amplasare al investitiei este Bala, strada Bala Bai, bloc N2, Scara 2, etaj 0, spatiu C.7, bloc N2;- certificat de 
urbanism nr. 19/13.09.2012, potrivit caruia locul de amplasare al investitiei este spatial comercial amplasat la parterul blocului N2-din comuna Bala, sat Bala, judetul 
Mehedinti;-studiul defezabilitate potrivit caruia locul de amplasare al investitiei este comuna Bala sat Bala bloc N2 parter Jud Mehedinti;In urma verificarii in RECOM s

990 312 C 01 12 4 27 00017 2012 9 28

"ÎNFIINŢAREA 
MICROÎNTREPRINDERII PF 

DRACEA DANIEL- 
SEBASTIAN, ÎN LOCALITATEA 
ILOVAŢ, JUDEŢUL MEHEDINTI 

"

DRĂCEA DANIEL -
SEBASTIAN MEHEDINTI Comuna/Oras 

ILOVAT Sat ILOVAT - - - - - - - - - - 148.000 10.000 125.800 0 22.200 150.535.683

Solicitantul a prezentat pentru detinerea dreptului de folosinta asupra imobilului, contract de comodat si extras de carte funciara, din care rezulta ca proprietarul SC Master 
Pack SRL, cedeaza pe termen de 12 ani comodatarului Dracea Daniel, bunul imobiliar in suprafata de 1312 mp din comuna Ilovat, cu obligataia de a-l conserva si folosi in 
conformitate cu destinatia prevazuta in cartea funciara. S-a constatat ca titularul de proiect a demarat lucrarile de executie a proiectului inaite de vizita in teren, prin 
recompartimentarea corpurilor de cladire pentru construirea un spatiu de productie format din 5 incaperi. SC Master Pack SRL , proprietarul imobilului, este SRL cu asociat 
unic - dl Dracea Daniel -Sebastian, iar activitatea principala inregistrata la ONRC, cu codul 2121 este Fabricarea hartiei si cartonului ondulat. Statutul solicitantului -
microintreprindere legata de alte societati nu a fost consemnat in Declaratia pentru IMM-uri , din Lista documentelor anexate la proiect. Infiintarea microintreprinderiide 
productie ambalaje este prevazuta a se realiza intr-un imobil in suprafata de mp, preluat prin contract de comodat de la Sc MASTER PACK SRL, suprafata construita fiind 
alcatuita din 5 corpuri de cladire, inregistrate in cartea funciara 50167 in intravilanul comunei Ilovat astfel : 1)119 C1 -Sc 55 mp , cu destinatie administrativa 2)119 C2-80 
mp, cu destinatie administrativa 3)119 C3, 119C4, 119 C5 constructii anexa.Este necesar a se efectua schimbarea regimului de functionare al constructiilor existente,pent
ca hala de productie sa aiba toate utilitatile necesare desfasurarii activitatii propuse prin proiect, precum si modificarea actualului contract de folosinta asupra imobilului. 2. 
Nu a fost prezentat Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic si planul de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, semnate si stampilate de proiectant, de 
asemenea prezentarea categoriilor de lucrari de c-tii montaj introduse in bugetul indicativ la rubrica de cheltuieli neeligibile. SC Master Pack SRL , proprietarul imobilului, 
este SRL cu asociat unic - dl Dracea Daniel -Sebastian, si este inregistrata la ONRC cu activitate principala Fabricarea hartiei si cartonului ondulat. Statutul solicitantului -
microintreprindere legata de alte societati - nu a fost consemnat in Declaratia pentru IMM-uri , din Lista documentelor anexate la proiect.
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991 312 C 01 12 7 28 00006 2012 9 20
CENTRU MEDICAL SONEA 
NOU, LOC. SANCRAIU DE 

MURES, JUD. MURES

S.C. CENTRUL 
MEDICAL SONEA 

NOU S.R.L.
MURES

Comuna/Oras 
SANCRAIU DE 

MURES Sat 
SANCRAIU DE 

MURES

- - - - - - - - - - 282.740 6.145 197.918 0 84.822 150.733.601

EG7 S-a bifat NU intrucat conform extrasului de cont eliberat de Banca Transilvania sucursala Targu Mures la data de 18.09.2013, atasat la Cererea de finantare, 
solicitantul face dovada unui disponibil in valoare de 382.511 Lei. Conform Bugetului indicativ si planului financiar cofinantarea privata este in valoare de 84.822 Euro la 
cursul euro de 4,5938 din data de 01.08.2013. Astfel 84.822*4,5938=389.655 lei, deci, conform extrasului de cont solicitantul nu detine intreaga suma necesara pentru a 
acoperii cofinantarea privata. Tinand cont de prevederile fisei de verificare a criteriilor de eligibilitate si a Ghidului solicitantului aferente masurii 312, s-au identificat doua 
Cereri de finantare care au elemente comune referitoare la amplasament si firma de consultanta care a elaborat documentatia, verificarea extinzandu-se asupra acestora 
au concluzionat urmatoarele aspecte:Pe parcela ȋnvecinată este propusă a se realiza o altă clădire cu aceleași funcțiuni, de centru medical, clădire care va fi construită „ȋn 
oglindă” față de construcția SC Centrul Medical Sonea Nou SRL. Această investitie face obiectul unei alte Cereri de finanțare depusă de SC Crina Servicii Medicale SRL 
(F312C011272800020), unde administrator și reprezentant legal este Doamna Sonea Roxana Crina. Ambele construcții au aceleași dimensiuni si aceeași suprafață a 
terenului aferent, respectiv 200mp. Tinand cont de acest fapt se deduce ca aceste doua cladiri vor fi lipite. Ambele parcele (aferente Cererilor de finanțare 
F312C011272800020 și F312C011272800006) au fost cumpărate de la aceeași persoană.Pentru dovedirea capacitatii si a sursei de cofinantare la Cererea de finantare 
depusa de SC Centrul Medical Sonea Nou SRL s-a atasat extrasul de cont emis de Banca Transilvania sucursala Targu Mures la data de 18.09.2012 din care rezulta ca 
societatea a fost creditata de doamna Sonea Valentina (reprezentant legal si asociat unic al SC Centrul Medical Sonea Nou SRL) cu suma de 382.511 lei.Pentru dovedirea 
capacitatii si a sursei de cofinantare la Cererea de finantare depusa de SC Crina Servicii Medicale SRL s-a atasat extrasul de cont emis de Banca Transilvania sucursala 
Targu Mures la data de 24.09.2012 din care rezulta ca si aceasta societate a fost creditata de doamna Sonea Valentina (reprezentant legal si asociat unic al SC Centrul 
Medical Sonea Nou SRL) cu aceeasi suma in valoare de 382.511 lei.Tinand cont de aceste aspecte si in conformitate cu metodologia de verificare a criterilor de eligibilitate 
se considera ca s-au creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin prin masura 312 prin complementaritatea investitiilor propuse si prin legaturi financiare. EG7 S-a 
bifat NU intrucat conform extrasului de cont eliberat de Banca Transilvania sucursala Targu Mures la data de 18.09.2013, atasat la Cererea de finantare, solicitantul face 
dovada unui disponibil in valoare de 382.511 Lei. Conform Bugetului indicativ si planului financiar cofinantarea privata este in valoare de 84.822 Euro la cursul euro de 
4,5938 din data de 01.08.2013. Astfel 84.822*4,5938=389.655 lei, deci, conform extrasului de cont solicitantul nu detine intreaga suma necesara pentru a acoperii 
cofinantarea privata.Tinand cont de prevederile fisei de verificare a criteriilor de eligibilitate si a Ghidului solicitantului aferente masurii 312, s-au identificat doua Cereri de 
finantare care au elemente comune referitoare la amplasament si firma de consultanta care a elaborat documentatia, verificarea extinzandu-se asupra acestora si s-au 
concluzionat urmatoarele aspecte:Pe parcela ȋnvecinată este propusă a se realiza o altă clădire cu aceleași funcțiuni, de centru medical, clădire care va fi construită „ȋn 
oglindă” față de construcția SC Centrul Medical Sonea Nou SRL. Această investitie face obiectul unei alte Cereri de finanțare depusă de SC Crina Servicii Medicale SRL 
(F312C011272800020), unde administrator și reprezentant legal este Doamna Sonea Roxana Crina. Ambele construcții au aceleași dimensiuni si aceeași suprafață a 
terenului aferent, respectiv 200mp. Tinand cont de acest fapt se deduce ca aceste doua cladiri vor fi lipite. Ambele parcele (aferente Cererilor de finanțare 
F312C011272800020 și F312C011272800006) au fost cumpărate de la aceeași persoană.Pentru dovedirea capacitatii si a sursei de cofinantare la Cererea de finantare 
depusa de SC Centrul Medical Sonea Nou SRL s-a atasat extrasul de cont emis de Banca Transilvania sucursala Targu Mures la data de 18.09.2012 din care rezulta ca 
societatea a fost creditata de doamna Sonea Valentina (reprezentant legal si asociat unic al SC Centrul Medical Sonea Nou SRL) cu suma de 382.511 lei.Pentru dovedirea 
capacitatii si a sursei de cofinantare la Cererea de finantare depusa de SC Crina Servicii Medicale SRL s-a atasat extrasul de cont emis de Banca Transilvania sucursala 
Targu Mures la data de 24.09.2012 din care rezulta ca si aceasta societate a fost creditata de doamna Sonea Valentina (reprezentant legal si asociat unic al SC Centrul 
Medical Sonea Nou SRL) cu aceeasi suma in valoare de 382.511 lei.Tinand cont de aceste aspecte si in conformitate cu metodologia de verificare a criterilor de eligibilitate 
se considera ca s-au creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin prin masura 312 prin complementaritatea investitiilor propuse si prin legaturi financiare.

992 312 C 01 12 7 28 00005 2012 9 20 CONSTRUIRE SEDIU SI HALA 
PRODUCTIE PELETI

SC 
MEDASOLCRIS 

SRL
MURES Comuna/Oras 

DANES Sat CRIS - - - - - - - - - - 185.596 8.750 157.756 0 27.840 150.891.357

EG1 si EG2 Intrucat prin proiect s-a prevazut construirea sediului administrativ, achizitia unui tractor si a unei remorci si tinand cont ca, in conformitate cu prevederile din 
Ghidul solicitantului, acestea nu sunt cheltuieli eligibile prin masura 312 si deasemenea valoarea lor reprezinta aproximativ 65% din valoarea investitiei, Cererea de finantare 
este neeligibila.Conform devizelor atasate, urmatoarele cheltuieli sunt neeligibile: corp administrativ 51.452 Euro; Centrala termica si panouri solare 8.750 Euro; 
Sistematizare verticala 13.613 Euro; tractor 30.500 Euro; remorca 7.700 Euro; deasemenea proportional se reduce si valoarea capitolului 3 cu 8.689 Euro. Conform 
Studiului de fezabilitate Centrala termica si echipamentul solar vor deservi corpul administrativ. Tractorul cu remorca nu reprezinta un mijloc de transport specializat 
conform Ghidului solicitantului si a fiselor de verificare.Pentru personalul muncitor s-au prevazut vestiar si grup sanitar in hala de productie, acest fapt nu justifica existenta 
acestor spatii si in cladirea corpului administrativ.Pe langa aceste considerente ofertele de pret pentru utilajul de peletizat depuse la cererea de finantare nu sunt conforme 
intrucat: Oferta SC Solar Design&amp;Product SRL - oferta este pentru linie de produs peleti din rumegus (solicitantul doreste sa produca peleti din resturi vegetale si 
rumegus), oferta East European Trade SRL - linia de uscare are dimensiunile 9.5x3.1x3.5 m in conditiile in care hala in care se va amplasa are dimensiunile de 8x6m, a 3-a 
oferta nu contine datele ofertantului iar caracteristicile tehnice nu corespund cu cele mentionate in studiul de fezabilitate, respectiv conform ofertei capacitatea de lucru este 
de 300-350 kg/ora iar in SF este mentionata o productivitate de 125-250 kg/ora. Tinand cont si de aceste aspecte, conform metodologiei de verificare a criterilor de 
eligibilitate neprezentarea ofertelor duce la neeligibilitatea bunurilor respective.Nu sunt corelate bugetul indicativ cu devizele pe obiect si nici cu devizele general si pe obiect 
din studiul de fezabilitate. Tinand cont ca din valoarea totala a proiectului fara TVA aproximativ 65% reprezinta cheltuieli neeligibile, ceea ce reduce substantial valoarea 
ajutorului public nerambursabil, indicatorii financiari nu se mai incadreaza in limitele admise. 3.1-Bugetul indicativ nu este corelat cu devizele pe obiect si deviz general si p
obiect din studiul de fezabilitate.3.3-prin proiect solicitantul doreste construirea sediului administrativ si achizitia unui tractor cu remorca, aceste tipuri de cheltuieli sunt 
neeligibile.3.4-Valoarea capitolului 3 din Bugetul indicativ depaseste limita de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, tinand cont de cele precizate mai sus.3.5-Valoarea 
capitolului 5.3 din Bugetul indicativ depaseste limita de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, tinand cont de cele precizate mai sus. Ofertele de pret pentru utilajul de 
peletizat depuse la cererea de finantare nu sunt conforme intrucat: Oferta SC Solar Design&amp;Product SRL - oferta este pentru linie de produs peleti din rumegus 
(solicitantul doreste sa produca peleti din resturi vegetale si rumegus), oferta East European Trade SRL - linia de uscare are dimensiunile 9.5x3.1x3.5 m in conditiile in care 
hala in care se va amplasa are dimensiunile de 8x6m, a 3-a oferta nu contine datele ofertantului iar caracteristicile tehnice nu corespund cu cele mentionate in studiul de 
fezabilitate, respectiv conform ofertei capacitatea de lucru este de 300-350 kg/ora iar in SF este mentionata o productivitate de 125-250 kg/ora.Nu s-a prezentat declaratia 
proiectantului privind sursa de preturi. EG1 si EG2 Intrucat prin proiect s-a prevazut construirea sediului administrativ, achizitia unui tractor si a unei remorci si tinand cont 
ca, in conformitate cu prevederile din Ghidul solicitantului, acestea nu sunt cheltuieli eligibile prin masura 312 si deasemenea valoarea lor reprezinta aproximativ 65% din 
valoarea investitiei, Cererea de finantare este neeligibila.Conform devizelor atasate, urmatoarele cheltuieli sunt neeligibile: corp administrativ 51.452 Euro; Centrala termica 
si panouri solare 8.750 Euro; Sistematizare verticala 13.613 Euro; tractor 30.500 Euro; remorca 7.700 Euro; deasemenea proportional se reduce si valoarea capitolului 3 cu 
8.689 Euro. Conform Studiului de fezabilitate Centrala termica si echipamentul solar vor deservi corpul administrativ. Tractorul cu remorca nu reprezinta un mijloc de 
transport specializat conform Ghidului solicitantului si a fiselor de verificare.Pentru personalul muncitor s-au prevazut vestiar si grup sanitar in hala de productie, acest fapt 
nu justifica existenta acestor spatii si in cladirea corpului administrativ.Pe langa aceste considerente ofertele de pret pentru utilajul de peletizat depuse la cererea de finant
nu sunt conforme intrucat: Oferta SC Solar Design&amp;Product SRL - oferta este pentru linie de produs peleti din rumegus (solicitantul doreste sa produca peleti din 
resturi vegetale si rumegus), oferta East European Trade SRL - linia de uscare are dimensiunile 9.5x3.1x3.5 m in conditiile in care hala in care se va amplasa are 
dimensiunile de 8x6m, a 3-a oferta nu contine datele ofertantului iar caracteristicile tehnice nu corespund cu cele mentionate in studiul de fezabilitate, respectiv conform 
ofertei capacitatea de lucru este de 300-350 kg/ora iar in SF este mentionata o productivitate de 125-250 kg/ora. Tinand cont si de aceste aspecte, conform metodologiei de 
verificare a criterilor de eligibilitate neprezentarea ofertelor duce la neeligibilitatea bunurilor respective.Nu sunt corelate bugetul indicativ cu devizele pe obiect si nici cu 
devizele general si pe obiect din studiul de fezabilitate.Tinand cont ca din valoarea totala a proiectului fara TVA aproximativ 65% reprezinta cheltuieli neeligibile, ceea ce 
reduce substantial valoarea ajutorului public nerambursabil, indicatorii financiari nu se mai incadreaza in limitele admise.3.1-Bugetul indicativ nu este corelat cu devizele pe 
obiect si deviz general si pe obiect din studiul de fezabilitate.3.3-prin proiect solicitantul doreste construirea sediului administrativ si achizitia unui tractor cu remorca, aceste 
tipuri de cheltuieli sunt neeligibile.3.4-Valoarea capitolului 3 din Bugetul indicativ depaseste limita de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, tinand cont de cele precizate 
mai sus.3.5-Valoarea capitolului 5.3 din Bugetul indicativ depaseste limita de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile, tinand cont de cele precizate mai sus.Ofertele de pret 
pentru utilajul de peletizat depuse la cererea de finantare nu sunt conforme intrucat: Oferta SC Solar Design&amp;Product SRL - oferta este pentru linie de produs peleti d

993 312 C 01 12 7 28 00004 2012 9 20 CONSTRUIRE SI DOTARE 
SERVICE AUTO 

S.C. CAR 
CENTRUM 

SERVICE S.R.L.
MURES

Comuna/Oras 
CORUNCA Sat 

CORUNCA
- - - - - - - - - - 230.789 990 161.552 0 69.237 151.052.909

La Punctul 1.1 s-a bifat NU deoarece in urma verificarii in Baza de date RECOM s-a stabilit ca dl. Podar Petho Cosmin Horatiu, asociat unic si administrator al SC Car 
Centrum Service SRL este asociat si in SC Richi SRL, detinand 50% din partile sociale, iar restul de 50% fiind detinute de Dl. Petho Carol. SC Richi SRL este infiintata in 
anul 2005, desfasurand activitate aferenta codului CAEN (rev 1) 5010. (CAEN 5010-Comert cu autoturisme si autovehicule usoare). Codul CAEN al solicitantului pentru 
care s-a depus proiectul este 4520-Intretinerea si repararea autovehiculelor. Tinand cont ca nu s-au mentionat in doc 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor aceste legaturi, conform metodologiei de verificare a criterilor de eligibilitate solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili. In cele trei oferte de 
pret pentru echipamentele solicitate prin proiect, la anumite utilaje nu se regasesc caracteristicile specificate in Studiul de fezabilitate.Devizul general nu respecta pevederile 
din Ghidul solicitantului.

994 312 C 01 12 7 28 00003 2012 9 20
CONSTRUIRE SI DOTARE 

ATELIER SERVICE SI 
SPALATORIE AUTO

S.C. AUTO 
SERVICE 

MTRPLUS S.R.L.
MURES

Comuna/Oras 
CRISTESTI Sat 

CRISTESTI
- - - - - - - - - - 282.962 6.285 198.073 0 84.889 151.250.982

Nu se respecta EG6 - Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 aniSolicitantul prezinta un contractul 
de vanzare-cumparare autentificat cu incheierea nr 328/25.03.2011 pentru terenul pe care se doreste a se realiza realizarea proiectului : Construire si dotare atelier servic
spalatorie auto. In aceiasi zi se intocmeste un act aditional prin care se modifica termenul pana la care se va achita pretul de vanzare-cumparare in sensul ca acesta este 31 
decembrie 2012 precum si faptul ca cumparatoarea intra in folosinta faptica a imobilului la data achitarii pretului de vanzare cumparare adica data de 31 decembrie 2012.In 
urma evaluarii, prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare s-a solicitatdovada achitarii pretului contractului de vanzare cumparare, extrasul de carte funciara actuali
si document de predare primire a imobilului. Ca raspuns la solicitarea de informatii suplimentare se prezinta doua acte aditionale in care se modifica din nou termenul de 
achitare a pretului, primul act avand ca termen data de 30.06.2013 iar al doilea incheiat dupa solicitarea de informatii suplimentare (04.07.2013) care are ca nou termen de 
achitare a pretului si de intrare in folosinta faptica a imobilului data de 30.08.2013.Analizand cele de mai sus rezulta faptul ca solicitantul nu demonstreaza dreptul de 
proprietate in integralitatea sa.
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995 312 M 01 12 7 28 00011 2012 9 25
INFIINTARE UNITATE DE 

PRODUCTIE LA SC ROMETAL 
DIANIS SRL

SC ROMETAL 
DIANIS SRL MURES

Comuna/Oras 
TAURENI Sat 

TAURENI
- - - - - - - - - - 209.993 0 178.494 0 31.499 151.429.476

Pc 1 S-a bifat NU intrucat: In urma verificarii in Baza de Date RECOM s-a stabilit ca doamna Nemes Daniela Maria, asociat unic si administrator al SC ROMETAL DIANIS 
SRL este asociata si administrator si in SC ELCONS 2000 SRL detinand 20.4% din partile sociale, SC MADANIA COMPANY SRL detinand 49.99% din partile sociale, SC 
ROMFERCHIM SRL detinand 10% din partile sociale si SC SUN FOTO VOLT SRL detinand 45% din partile sociale. Aceste societati isi au sediul in loc. Ludus 
desfasurand urmatoarele activitati conform clasificarii CAEN: SC ELCONS 2000 SRL CAEN 2593, 4673, 2434, 2561, in anul 2010 avand 29 angajati si o cifra de afaceri de 
10.389.690lei, in anul 2011 a avut 19 angajati si o cifra de afaceri de 11.838.489lei, in anul 2012 a avut 23 angajati si o cifra de afaceri de 9.501.797lei. SC MADANIA 
COMPANY SRL CAEN 4724, 5630, 9200, 4673, 4674, 4752, 4759, 4778, 4752, 4672, 4730 in anul 2010 avand 20 angajati si o cifra de afaceri de 6.402.090lei, in anul 
2011 a avut 20 angajati si o cifra de afaceri de 8.678.397lei, in anul 2012 a avut 8 angajati si o cifra de afaceri de 6.954.296lei. SC ROMFERCHIM SRL CAEN 6024, 2593, 
2453, 2434, 4673, 4941 in anul 2010 avand 31 angajati si o cifra de afaceri de 6.848.604lei, in anul 2011 a avut 64 angajati si o cifra de afaceri de 8.516.394lei, in anul 
2012 a avut 70 angajati si o cifra de afaceri de 10.414.446lei. SC SUN FOTO VOLT SRL CAEN 3511, 3514, 3513, 3512 in anul 2010 Nu există înregistrări, in anul 2011 
Nu există înregistrări, in anul 2012 a avut 0 angajati si o cifra de afaceri de 0 lei.Tinand cont ca aceste date nu s-au mentionat in doc. 11.3 Declaratia privind incadrarea in 
categoria microintreprinderilor, conform metodologiei de verificare a criterilor de eligibilitate solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili. EG1 S-a bifat NU intruc
Solicitantul a prezentat pentru dovedirea dreptului de folosinta pentru cladire un contract de comodat in care este specificat ca imobilul consta in suprafata de 400mp din 
constructiile industriale si edilitare, conform Extrasului de Carte Funciara constructiile au destinatia de grajduri. Tinand cont ca prin dotarea constructiei cu echipamentul 
propus a se achizitiona se modifica regimul de exploatare a constructiei existente era obligatoriu de atasat la studiul de fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asupra 
construcţiei existente, document care nu s-a atasat.Ofertele atasate pentru linia de productie nu sunt conforme din punct de vedere tehnic, caracteristicile tehnice din stud
de fezabilitate nu se regasesc in continutul ofertelor. Pc. 4.4 s-a bifat NU deoarece ofertele atasate pentru linia de productie nu sunt conforme din punct de vedere tehnic, 
caracteristicile tehnice din studiul de fezabilitate nu se regasesc in continutul ofertelor. Pc 1 S-a bifat NU intrucat: In urma verificarii in Baza de Date RECOM s-a stabilit ca 
doamna Nemes Daniela Maria, asociat unic si administrator al SC ROMETAL DIANIS SRL este asociata si administrator si in SC ELCONS 2000 SRL detinand 20.4% din 
partile sociale, SC MADANIA COMPANY SRL detinand 49.99% din partile sociale, SC ROMFERCHIM SRL detinand 10% din partile sociale si SC SUN FOTO VOLT SRL 
detinand 45% din partile sociale. Aceste societati isi au sediul in loc. Ludus desfasurand urmatoarele activitati conform clasificarii CAEN: SC ELCONS 2000 SRL CAEN 
2593, 4673, 2434, 2561, in anul 2010 avand 29 angajati si o cifra de afaceri de 10.389.690lei, in anul 2011 a avut 19 angajati si o cifra de afaceri de 11.838.489lei, in anul 
2012 a avut 23 angajati si o cifra de afaceri de 9.501.797lei. SC MADANIA COMPANY SRL CAEN 4724, 5630, 9200, 4673, 4674, 4752, 4759, 4778, 4752, 4672, 4730 in 
anul 2010 avand 20 angajati si o cifra de afaceri de 6.402.090lei, in anul 2011 a avut 20 angajati si o cifra de afaceri de 8.678.397lei, in anul 2012 a avut 8 angajati si o cifra 
de afaceri de 6.954.296lei. SC ROMFERCHIM SRL CAEN 6024, 2593, 2453, 2434, 4673, 4941 in anul 2010 avand 31 angajati si o cifra de afaceri de 6.848.604lei, in anul 
2011 a avut 64 angajati si o cifra de afaceri de 8.516.394lei, in anul 2012 a avut 70 angajati si o cifra de afaceri de 10.414.446lei. SC SUN FOTO VOLT SRL CAEN 3511, 
3514, 3513, 3512 in anul 2010 Nu există înregistrări, in anul 2011 Nu există înregistrări, in anul 2012 a avut 0 angajati si o cifra de afaceri de 0 lei.Tinand cont ca aceste 
date nu s-au mentionat in doc. 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, conform metodologiei de verificare a criterilor de eligibilitate solicitantul 
nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili.EG1 S-a bifat NU intrucat: Solicitantul a prezentat pentru dovedirea dreptului de folosinta pentru cladire un contract de comodat 
in care este specificat ca imobilul consta in suprafata de 400mp din constructiile industriale si edilitare, conform Extrasului de Carte Funciara constructiile au destinatia de 
grajduri. Tinand cont ca prin dotarea constructiei cu echipamentul propus a se achizitiona se modifica regimul de exploatare a constructiei existente era obligatoriu de atasat 
la studiul de fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asupra construcţiei existente, document care nu s-a atasat.Ofertele atasate pentru linia de productie nu sunt 
conforme din punct de vedere tehnic, caracteristicile tehnice din studiul de fezabilitate nu se regasesc in continutul ofertelor.Pc. 4.4 s-a bifat NU deoarece ofertele atasate 
pentru linia de productie nu sunt conforme din punct de vedere tehnic, caracteristicile tehnice din studiul de fezabilitate nu se regasesc in continutul ofertelor.

996 312 M 01 12 7 28 00010 2012 9 25
ACHIZITIE ECHIPAMENTE 

PENTRU LUCRARI DE 
PREGATIRE A TERENULUI

SC VISTA 
STRUCTUR SRL MURES Comuna/Oras 

ALBESTI Sat BOIU - - - - - - - - - - 138.700 0 97.090 0 41.610 151.526.566

La EG1 şi EG6 s-a bifat NU deoarece:În Contractul de comodat nr. 1373/2012 precum si în extrasul CF se menţionează că imobilul închiriat de SC Vista Structur SRL, 
unde este şi sediul societăţii, este o clădire C22 (magazie de cereale), nr. crt. A1.22, edificată pe terenul notat la nr. crt. A1, nr. top 4068/2/4, teren extravilan categoria ˝cu
construcţii˝ cu suprafaţă de 39598 mp.Pe acelaşi teren, notat la nr. crt. A1, se află construcţii care fac obiectul altor proiecte FEADR, astfel:-
F121C011272800001/25.05.2012, cu titlul „Amenajare ferma de bovine pentru lapte”, depus de SC BAF AGRO SRL, reprezentant legal, asociat unic şi administrator, Albu 
Bogdan;şi -F123R021272800011/30.01.2013, cu titlul ˝Înfiinţare fabrică de furaje cxombinate˝, depus de SC BAF AGRO SRL, reprezentant legal, asociat unic şi 
administrator, Albu Bogdan.Ambele proiecte sunt în evaluare.Pentru ambele proiecte a fost anexat Cererii de finanţare Contractul de vânzare-cumpărare nr. 226/2012, 
având ca obiect imobilul înscris în Cartea Funciara 51112 Albesti (Nr, CF 3613 Boiu), nr. crt. A1, nr. top 4068/2/4, teren extravilan categoria ˝curţi construcţii˝ cu suprafaţă 
de 39598 mp, pe care sunt edificate construcţiile notate de la nr. crt. A1.1 la A 1.48 (respectiv C1-C48, inclusiv clădirea C 22, notată la nr. crt. A1.22).De asemenea în 
Certificatul de urbanism nr. 21/11.04.2012, respectiv 5921/10.12.2012, emise de Primarul Comunei Albeşti, se menţionează că ˝amplasamentul pe care se va realiza 
investiţia din acest proiect este în perimetrul fermei Bârlibăşoaia, conform Extrasului CF 51112, în care sunt notate construcţiile de la nr. crt. A1.1-A1.48˝, ceea ce include 
şi clădirea C22 (notată la nr. crt. A1.22).Deoarece amplasmentul prezentului proiect este inclus în amplasamentul altor proiecte FEADR, s-a bifat NU atât la punctul EG 1 
cât şi la EG 6. Investiţia este neeligibilă, deci nu se respectă criteriul viabilităţii economico-financiare. La pct. 3.3 s-a bifat NU deoarece: solicitantul doreşte să achiziţioneze 
un buldoexcavator, un tractor şi o remorcă basculabilă. Tractorul şi remorca basculabilă nu sunt investiţii eligibile în conformitate cu cele specificate în măsură, nefiind 
mijloace de transport specializate pentru activitatea descrisă de solicitant în cadul Memoriului justificativ, corespunzătoare codului CAEN 4312 Lucrări de pregătire a 
terenului, pentru care se solicită finanţare. La pct. 4.4 s-a bifat NU deoarece nu toate cele trei oferte prezentate de solicitantsunt semnate şi nu conţin specificaţiile tehnice 
minimale precizate în cadrul memoriului justificativ. Deoarece amplasmentul prezentului proiect este inclus în amplasamentul altor proiecte FEADR, s-a bifat NU atât la 
punctul DA la pct. 6. La pct. 6 s-a bifat DA tinând cont şi de faptul că provenienţa sumelor din extrasul de cont depus pentru dovedirea cofinanţării este SC WINDELCON 
SRL, societate care are asociat majoritar pe d-ul Albu Bogdan, asociat unic la SC BAF AGRO SRL, societatea care a depus două proiecte pentru finanţare prin FEADR, 
M121-01/12 şi M123-02/12, care se află în evaluare. La EG1 şi EG6 s-a bifat NU deoarece:În Contractul de comodat nr. 1373/2012 precum si în extrasul CF se 
menţionează că imobilul închiriat de SC Vista Structur SRL, unde este şi sediul societăţii, este o clădire C22 (magazie de cereale), nr. crt. A1.22, edificată pe terenul notat 
la nr. crt. A1, nr. top 4068/2/4, teren extravilan categoria ˝curţi construcţii˝ cu suprafaţă de 39598 mp.Pe acelaşi teren, notat la nr. crt. A1, se află construcţii care fac 
obiectul altor proiecte FEADR, astfel:-F121C011272800001/25.05.2012, cu titlul „Amenajare ferma de bovine pentru lapte”, depus de SC BAF AGRO SRL, reprezentant 
legal, asociat unic şi administrator, Albu Bogdan;şi -F123R021272800011/30.01.2013, cu titlul ˝Înfiinţare fabrică de furaje cxombinate˝, depus de SC BAF AGRO SRL, 
reprezentant legal, asociat unic şi administrator, Albu Bogdan.Ambele proiecte sunt în evaluare.Pentru ambele proiecte a fost anexat Cererii de finanţare Contractul de 
vânzare-cumpărare nr. 226/2012, având ca obiect imobilul înscris în Cartea Funciara 51112 Albesti (Nr, CF 3613 Boiu), nr. crt. A1, nr. top 4068/2/4, teren extravilan 
categoria ˝curţi construcţii˝ cu suprafaţă de 39598 mp, pe care sunt edificate construcţiile notate de la nr. crt. A1.1 la A 1.48 (respectiv C1-C48, inclusiv clădirea C 22, 
notată la nr. crt. A1.22).De asemenea în Certificatul de urbanism nr. 21/11.04.2012, respectiv 5921/10.12.2012, emise de Primarul Comunei Albeşti, se menţionează că 
˝amplasamentul pe care se va realiza investiţia din acest proiect este în perimetrul fermei Bârlibăşoaia, conform Extrasului CF 51112, în care sunt notate construcţiile de la 
nr. crt. A1.1-A1.48˝, ceea ce include şi clădirea C22 (notată la nr. crt. A1.22).Deoarece amplasmentul prezentului proiect este inclus în amplasamentul altor proiecte 
FEADR, s-a bifat NU atât la punctul EG 1, EG 6, cât şi DA la pct. 6.La pct. 6 s-a bifat DA tinând cont şi de faptul că provenienţa sumelor din extrasul de cont depus pentru 
dovedirea cofinanţării este SC WINDELCON SRL, societate care are asociat majoritar pe d-ul Albu Bogdan, asociat unic la SC BAF AGRO SRL, societatea care a depus 
două proiecte pentru finanţare prin FEADR, M121 şi M123, care se află în evaluare. La pct. 3.3 s-a bifat NU deoarece: solicitantul doreşte să achiziţioneze un 
buldoexcavator, un tractor şi o remorcă basculabilă. Tractorul şi remorca basculabilă nu sunt investiţii eligibile în conformitate cu cele specificate în măsură, nefiind mijloace 
de transport specializate pentru activitatea descrisă de solicitant în cadul Memoriului justificativ, corespunzătoare codului CAEN 4312 Lucrări de pregătire a terenului, pent
care se solicită finanţare. La pct. 4.4 s-a bifat NU deoarece nu toate cele trei oferte prezentate de solicitant sunt semnate şi nu toate conţin specificaţiile tehnice minimale 
precizate în cadrul memoriului justificativ.

997 312 M 01 12 7 28 00018 2012 9 26 CONSTRUIRE FABRICA DE 
MOBILIER ECOLOGIC

S.C. TIMWOOD 
S.R.L. MURES

Comuna/Oras 
ACATARI Sat 

ACATARI
- - - - - - - - - - 235.292 0 199.998 0 35.294 151.726.564

EG1 S-a bifat nu intrucat conform datelor din Studiul de fezabilitate si conform E4.1 Raportul asupra verificarii pe teren nr 1968/16.07.2013 intocmit de expertii SVCF 
OJPDRP Mures solicitantul nu are utilitati separate necesare functionarii obiectivului si situatia existenta pe teren nu corespunde cu planul de amplasare a retelelor de 
utilitati atasat la Studiul de fezabilitate. S-a prevazut ca energia electrica si energia termica sa se asigure prin racordarea la tabloul electric respectiv centrala termica a unei 
cladiri invecinate, desi din pozele realizate la vizita pe teren si din plansele atasate la SF rezulta ca in zona exista retea de curent electric. Nu s-a prevazut alimentarea cu 
apa a cladirii desi din ofertele depuse rezulta ca o parte din utilaje necesita racordarea la instalatia de apa.Mentionam ca terenul care face obiectul investitiei a fost 
achizitionat de catre solicitant de la SC Timural Group SRL, societate la care actionar majoritar cu 75 % este SC Larumit SRL, societate in care doamna Gyorki Eva, 
asociatul unic al SC Timwood SRL, detine 60% din capitalul social. Deasemenea in cladirea la a caror utilitati s-a prevazut racordarea investitiei se desfasoara tot activitati 
de prelucrare a lemnului si din documentele atasate si din datele din Baza de Date RECOM rezulta ca in aceasta cladire isi desfasoara activitatea SC Timural Group SRL, 
care are punct de lucru la adresa Sat Acăţari, Comuna Acăţari, Nr. 123, Judet Mureş unde desfasoara activitati conform CAEN 0113, 1629, 1721, 2790, 3101, 3102, 3109, 
3240, 4618, 4631, 5210, 7311.EG2 s-a bifat NU intrucat nu s-au detaliat suficient ipotezele care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare. La prognoza cheltuielilor nu 
s-a mentionat nimic de cheltuielile cu energia si apa desi in anexa B2 s-a prevazut suma de 6.000 lei/an, in conditiile in care energia electrica si termica s-au prevazut a se 
asigura de la o cladire invecinata nu din reteaua existenta, respectiv centrala termica proprie.
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998 312 C 01 12 7 28 00020 2012 9 26 CENTRU DE SANATATE - 
CRINA SERVICII MEDICALE

S.C. CRINA 
SERVICII 

MEDICALE S.R.L.
MURES

Comuna/Oras 
SANCRAIU DE 

MURES Sat 
SANCRAIU DE 

MURES

- - - - - - - - - - 282.784 4.559 197.948 0 84.836 151.924.512

EG7 S-a bifat NU intrucat conform extrasului de cont eliberat de Banca Transilvania sucursala Targu Mures la data de 24.09.2012, atasat la Cererea de finantare, 
solicitantul face dovada unui disponibil in valoare de 382.511,00 Lei. Conform Bugetului indicativ si planului financiar cofinantarea privata este in valoare de 84.836 Euro la 
cursul euro de 4,5938 din data de 01.08.2012. Astfel 84.836*4,5938=389.719,6 lei, deci, conform extrasului de cont solicitantul nu detine intreaga suma necesara pentru a 
acoperii cofinantarea privata. Tinand cont de prevederile fisei de verificare a criteriilor de eligibilitate si a Ghidului solicitantului aferente masurii 312, s-au identificat doua 
Cereri de finantare care au elemente comune referitoare la amplasament si firma de consultanta care a elaborat documentatia, verificarea extinzandu-se asupra acestora 
au concluzionat urmatoarele aspecte:Pe parcela ȋnvecinată este propusă a se realiza o altă clădire cu aceleași funcțiuni, de centru medical, clădire care va fi construită „ȋn 
oglindă” față de construcția SC Crina Servicii Medicale SRL. Această investitie face obiectul unei alte Cereri de finanțare depusă de SC Centrul Medical Sonea Nou SRL 
(F312C011272800006), unde administrator și reprezentant legal este Doamna Sonea Valentina. Ambele construcții au aceleași dimensiuni si aceeași suprafață a terenului 
aferent, respectiv 200mp. Tinand cont de acest fapt se deduce ca aceste doua cladiri vor fi lipite. Ambele parcele (aferente Cererilor de finanțare F312C011272800020 și 
F312C011272800006) au fost cumpărate de la aceeași persoană.Pentru dovedirea capacitatii si a sursei de cofinantare la Cererea de finantare depusa de SC Centrul 
Medical Sonea Nou SRL s-a atasat extrasul de cont emis de Banca Transilvania sucursala Targu Mures la data de 18.09.2012 din care rezulta ca societatea a fost creditata 
de doamna Sonea Valentina (reprezentant legal si asociat unic al SC Centrul Medical Sonea Nou SRL) cu suma de 382.511 lei.Pentru dovedirea capacitatii si a sursei de 
cofinantare la Cererea de finantare depusa de SC Crina Servicii Medicale SRL s-a atasat extrasul de cont emis de Banca Transilvania sucursala Targu Mures la data de 
24.09.2012 din care rezulta ca si aceasta societate a fost creditata de doamna Sonea Valentina (reprezentant legal si asociat unic al SC Centrul Medical Sonea Nou SRL) 
cu aceeasi suma in valoare de 382.511 lei.Tinand cont de aceste aspecte si in conformitate cu metodologia de verificare a criterilor de eligibilitate se considera ca s-au creat 
conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin prin masura 312 prin complementaritatea investitiilor propuse si prin legaturi financiare.Ambele firme au sediul social la acelasi 
numar, respectiv strada Vale, nr.48b Com. Sincraiu de Mures, jud. Mures. EG7 S-a bifat NU intrucat conform extrasului de cont eliberat de Banca Transilvania sucursala 
Targu Mures la data de 24.09.2012, atasat la Cererea de finantare, solicitantul face dovada unui disponibil in valoare de 382.511,00 Lei. Conform Bugetului indicativ si 
planului financiar cofinantarea privata este in valoare de 84.836 Euro la cursul euro de 4,5938 din data de 01.08.2012. Astfel 84.836*4,5938=389.719,6 lei, deci, conform 
extrasului de cont solicitantul nu detine intreaga suma necesara pentru a acoperii cofinantarea privata.Tinand cont de prevederile fisei de verificare a criteriilor de eligibilitate 
si a Ghidului solicitantului aferente masurii 312, s-au identificat doua Cereri de finantare care au elemente comune referitoare la amplasament si firma de consultanta care a 
elaborat documentatia, verificarea extinzandu-se asupra acestora si s-au concluzionat urmatoarele aspecte:Pe parcela ȋnvecinată este propusă a se realiza o altă clădire cu 
aceleași funcțiuni, de centru medical, clădire care va fi construită „ȋn oglindă” față de construcția SC Crina Servicii Medicale SRL. Această investitie face obiectul unei alte 
Cereri de finanțare depusă de SC Centrul Medical Sonea Nou SRL (F312C011272800006), unde administrator și reprezentant legal este Doamna Sonea Valentina. Ambele 
construcții au aceleași dimensiuni si aceeași suprafață a terenului aferent, respectiv 200mp. Tinand cont de acest fapt se deduce ca aceste doua cladiri vor fi lipite. Ambele 
parcele (aferente Cererilor de finanțare F312C011272800020 și F312C011272800006) au fost cumpărate de la aceeași persoană.Pentru dovedirea capacitatii si a sursei de 
cofinantare la Cererea de finantare depusa de SC Centrul Medical Sonea Nou SRL s-a atasat extrasul de cont emis de Banca Transilvania sucursala Targu Mures la data de 
18.09.2012 din care rezulta ca societatea a fost creditata de doamna Sonea Valentina (reprezentant legal si asociat unic al SC Centrul Medical Sonea Nou SRL) cu suma 
de 382.511 lei.Pentru dovedirea capacitatii si a sursei de cofinantare la Cererea de finantare depusa de SC Crina Servicii Medicale SRL s-a atasat extrasul de cont emis de 
Banca Transilvania sucursala Targu Mures la data de 24.09.2012 din care rezulta ca si aceasta societate a fost creditata de doamna Sonea Valentina (reprezentant legal si 
asociat unic al SC Centrul Medical Sonea Nou SRL) cu aceeasi suma in valoare de 382.511 lei.Tinand cont de aceste aspecte si in conformitate cu metodologia de 
verificare a criterilor de eligibilitate se considera ca s-au creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin prin masura 312 prin complementaritatea investitiilor propuse si 
prin legaturi financiare.Ambele firme au sediul social la acelasi numar, respectiv strada Vale, nr.48b Com. Sincraiu de Mures, jud. Mures.

999 312 M 01 12 7 28 00017 2012 9 26

ÎNFIINŢARE SERVICE AUTO, 
DOTARE CU ECHIPAMENTE 

ŞI DISPOZITIVE 
PERFORMANTE

S.C. REBRI AUTO 
SERVICE S.R.L. MURES

Comuna/Oras 
SANCRAIU DE 

MURES Sat 
SANCRAIU DE 

MURES

- - - - - - - - - - 59.436 0 41.605 0 17.831 151.966.117

Pc 1 s-a bifat NU intrucat: In urma verificarii in Baza de Date RECOM s-a stabilit ca d-l Rebrisorean Horatiu-Claudiu, asociat unic si administrator al SC Rebri Auto Service 
SRL este asociat si in SC Rebria Impex SRL (cu sediul la aceasi adresa ca si SC Rebri Auto Service SRL) detinand 90.9% din partile sociale, celelalte 9.1% fiind detinute 
de doamna Rebrisorean Ana. SC Rebria Impex este infiintata in anul 2005 desfasurand activitati aferente codurilor CAEN (rev 1) 5030, 5147, 5155 si 5188. (CAEN 5030-
Comert cu ridicata de piese si accesori pentru autovehicule). Tinand cont ca nu s-au mentionat in doc 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor 
aceste legaturi, conform metodologiei de verificare a criterilor de eligibilitate solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili. EG1 si EG6 - s-a bifat NU intrucat nu s-a 
prezentat Certificat de urbanism, conform legii 50/1991 actualizata, pentru amplasarea si racordarea la utilitati a Cabinei de vopsire. Pc 1 s-a bifat NU intrucat: In urma 
verificarii in Baza de Date RECOM s-a stabilit ca d-l Rebrisorean Horatiu-Claudiu, asociat unic si administrator al SC Rebri Auto Service SRL este asociat si in SC Rebria 
Impex SRL (cu sediul la aceasi adresa ca si SC Rebri Auto Service SRL) detinand 90.9% din partile sociale, celelalte 9.1% fiind detinute de doamna Rebrisorean Ana. SC 
Rebria Impex este infiintata in anul 2005 desfasurand activitati aferente codurilor CAEN (rev 1) 5030, 5147, 5155 si 5188. (CAEN 5030-Comert cu ridicata de piese si 
accesori pentru autovehicule). Tinand cont ca nu s-au mentionat in doc 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor aceste legaturi, conform 
metodologiei de verificare a criterilor de eligibilitate solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili.EG1 si EG6 - s-a bifat NU intrucat nu s-a prezentat Certificat de 
urbanism, conform legii 50/1991 actualizata, pentru amplasarea si racordarea la utilitati a Cabinei de vopsire.

1000 312 M 01 12 7 28 00014 2012 9 26
„ACHIZITIA DE AMBULANTA 

VETERINARA SI DOTARI 
SPECIFICE”

SC MOBIL 
VET&MV SRL MURES

Comuna/Oras 
IDECIU DE JOS Sat 

IDECIU DE JOS
- - - - - - - - - - 65.762 0 46.033 0 19.729 152.012.150

La pct.1.1 s-a bifat NU deoarece în urma verificărilor corectitudinii datelor înscrise în Declaraţia privind încadrarea în categoria microintreprinderilor (Doc.11.3) la verificarea 
solicitantului şi acţionarilor/asociaţilor 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. Astfel, solicitantul SC Mobil Vet&amp;MV SRL are ca asociat unic pe domnul Benko Attila Oszkar, care este asociat 
majoritar şi în SC Canivet SRL, cu o cota de participare de 90%. Deoarece cele două societăţi desfăşoară activitate conform codului CAEN 7500 pe aceiaşi piaţă relevantă, 
ele sunt legate prin intermediul acţionarului majoritar Benko Attila Oszkar, iar în Declaraţia privind încadrarea intreprinderii în categoria microintreprinderilor (Doc.11.3) 
solicitantul a declarat că este întreprindere autonomă. Nu s-a putut verifica rezonabilitatea preţurilor deoarece solicitantul nu a prezentat trei oferte pentru bunurile a căror 
valoare este mai mare de 15.000 euro. La pct.1.1 s-a bifat NU deoarece în urma verificărilor corectitudinii datelor înscrise în Declaraţia privind încadrarea în categoria 
microintreprinderilor (Doc.11.3) la verificarea solicitantului şi acţionarilor/asociaţilor 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. Astfel, solicitantul SC Mobil Vet&amp;MV SRL are ca asociat unic pe 
domnul Benko Attila Oszkar, care este asociat majoritar şi în SC Canivet SRL, cu o cota de participare de 90%. Deoarece cele două societăţi desfăşoară activitate conform 
codului CAEN 7500 pe aceiaşi piaţă relevantă, ele sunt legate prin intermediul acţionarului majoritar Benko Attila Oszkar, iar în Declaraţia privind încadrarea intreprinderii în 
categoria microintreprinderilor (Doc.11.3) solicitantul a declarat că este întreprindere autonomă.

1001 312 C 01 12 7 28 00032 2012 9 27

„FABRICA PRODUCERE 
AMBALAJE CARTON 
ONDULAT FAZA SF”

SC SUPER PACK 
SRL MURES

Comuna/Oras 
SANGEORGIU DE 

MURES Sat 
SANGEORGIU DE 

MURES

- - - - - - - - - - 235.294 25.000 200.000 0 35.294 152.212.150

Referitor la criteriul de eligibilitate EG7 ”Beneficiarul sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectului” facem urmatoarea observatie din extras de cont 
nr.3 din 27 sep.2012 eliberat de VOLKSBANK Romania SA rezulta faptul ca beneficiarul a primit cofinantare de la administratorul si unul din actionarii majoritari ai firmei 
SC CARTON NETWOORK SRL de la care a cumparat terenul pe care doreste sa implementeze proiectul. Firma vanzatoare are acelasi obiect de activitate si acelasi cod 
CAEN principal cu firma solicitanta respectiv 1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton. In Prognoze financiare, respectiv Bilant 
sintetic previzionat, Flux de numerar nu sunt prevazute sume pentru rambursarea ”imprumutului”. S-a bifat DA la acest punct deoarece se considera ca solicitantul a creat 
condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii in sensul crearii de entitati juridice distincte 
pliate pe criteriile de selectie (respectiv start-up)care poate fi justificat in felul urmator:Firma solicitanta a cumparat terenul pe care doreste sa realizeze investitia de la o alta 
entitate juridica respectiv SC CARTON NETWOORK SRL care are acelasi obiect de activitate cu firma SC SUPER PACK SRL respectiv cod CAEN principal 1721 
Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton. Deasemenea, pentru dovedirea cofinantarii s-a prezentat extras de cont nr.3 din 27 sep.2012 
eliberat de VOLKSBANK Romania SA din care reiese faptul ca solicitantul a primit cofinantare de la administratorul si actionarul majoritar al firmei de la care a cumparat 
terenul, domnul ORMENISAN VASILE. Acest fapt nu este regasit in Prognoze financiare, respectiv Bilant sintetic previzionat, Flux de numerar nu sunt prevazute sume 
pentru rambursarea ”imprumutului”. In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei 
(CE) nr. 65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - 
condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a 
beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar". In concluzie consideram ca solicitantul a participat la creearea de 
conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin) necuvenit. Proiectul nu este eligibil s-a bifat DA la punctul 6 deoarece se considera ca solicitantul a creat condiţii 
artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii in sensul crearii de entitati juridice distincte pliate pe 
criteriile de selectie (respectiv start-up)care poate fi justificat in felul urmator:Firma solicitanta a cumparat terenul pe care doreste sa realizeze investitia de la o alta entitate 
juridica respectiv SC CARTON NETWOORK SRL care are acelasi obiect de activitate cu firma SC SUPER PACK SRL respectiv cod CAEN principal 1721 Fabricarea 
hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton. Deasemenea pentru dovedirea cofinantarii s-a prezentat extras de cont nr.3 din 27 sep.2012 eliberat de 
VOLKSBANK Romania SA din care reiese faptul ca solicitantul a primit cofinantare de la administratorul si actionarul principal al firmei de la care a cumparat terenul, 
domnul ORMENISAN VASILE. Acest fapt nu este regasit in Prognoze financiare, respectiv Bilant sintetic previzionat, Flux de numerar unde nu sunt prevazute sume pentru 
rambursarea ”imprumutului”. In Ghidul solicitantului pe Masura 312 este mentionat faptul ca În conformitate cu prevederile art. 4 alin. 8 din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 
65/ 2011 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1698/ 2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco - 
condiţionalităţii în ceea ce priveşte măsurile de sprijin pentru dezvoltarea rurală, nu sunt eligibili beneficiarii care au creat în mod artificial condiţiile necesare pentru a 
beneficia de finanţare în cadrul măsurilor PNDR, obţinând astfel depăşirea intensităţii sprijinului financiar". In concluzie consideram ca solicitantul a participat la creearea de 
conditii artificiale pentru a beneficia de plati (sprijin) necuvenit. Proiectul este in procedura de mediu.
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1002 312 C 01 12 7 28 00031 2012 9 27
INFIINTARE SECTIE 

PRODUCTIE BRICHETE DIN 
PAIE

SC AGRO DAAB 
SRL MURES Comuna/Oras OGRA 

Sat DILEU VECHI - - - - - - - - - - 235.223 8.750 199.939 0 35.284 152.412.089

Nu s-au detaliat in cadrul SF, cap3.8 caracteristicile minimale ale tuturor bunurilor achizitionate in concordanta cu Ofertele de pret. Tractorul si remorca nu sunt utilaje 
specializate in cadrul procesului de productie, in consecinta acestea nu fac parte din categoria cheltuielilor eligibile. Solicitantul a descris in SF faptul ca balotii de paie 
produsi de terti, sunt transportati cu tractorul si remorca achizitionate prin proiect. Codul CAEN mentionat in Cererea de finantare-1629- Fabricarea altor produse din lemn, 
se refera la productia de peleti din paie iar faptul ca tansportul balotilor de la furnizor se efectueaza tot de catre solicitant, (care presupune pestare de servicii) solicitantul 
este prestator de servicii si producator. Nu s-au prezentati 3 oferte de pret conforme pentru bunuri, semnate si stampilate de societatea emitenta, personalizate, datate, 
valabile si sa contina catracteristicile solicitate si descrise in Studiul de fezabilitate. Punctul 6-Beneficiarul a creat conditii artificiale? – din fisa E3.1 s-a bifat DA deoarece: 
La efectuarea verificarilor specifice acestui punct s-a constatat ca reprezentantul legal al proiectului- doamna Popa Ana, este administrator in SC Comindalimpex SRL(care 
are proiect contractat pe masura 123 -Schema de ajutor de stat-N578/2009), firma care este furnizor si client al solicitantului SC Agro Daab SRL. In firma SC 
Comindalimpex SRL sunt actionari Popa Vasile si Popa Vasile Dan. Domnul Popa Vasile Dan este asociat unic si administrator al SC Pan Agromill SRL, societate care are 
un proiect contractat in cadrul masurii 312. Atat proiectul SC Agro Daab SRL cat si proiectul SC Pan Agromil SRL vizeaza aceeasi activitate (de brichetare a paielor) si 
aceleasi achizitii (presa de brichetat, Tocator de baloti, Filtru decantare praf, tractor, incarcator frontal si remorca tehnologica). Ambele societati au furnizor de paie si client 
comun, respectiv SC Comindalimpex SRL si sunt amplasate in doua comune diferite insa satele sunt apropiate. Presa de balotat paie a fost prevazuta a se achizitiona de 
catre SC Pan Agromil SRL. Asociatul unic al SC Agro Daab SRL si asociatul unic al SC Pan Agromill SRL locuiesc la aceeasi adresa, conform datelor din baza de date 
RECOM. Astfel exista o legatura intre actionarii firmelor si o solicitare de fonduri pentru acelasi tip de investitie. Nu s-au detaliat in cadrul SF, cap3.8 caracteristicile 
minimale ale tuturor bunurilor achizitionate in concordanta cu Ofertele de pret. Tractorul si remorca nu sunt utilaje specializate in cadrul procesului de productie, in 
consecinta acestea nu fac parte din categoria cheltuielilor eligibile. Solicitantul a descris in SF faptul ca balotii de paie produsi de terti, sunt transportati cu tractorul si 
remorca achizitionate prin proiect. Codul CAEN mentionat in Cererea de finantare-1629- Fabricarea altor produse din lemn, se refera la productia de peleti din paie iar faptul 
ca tansportul balotilor de la furnizor se efectueaza tot de catre solicitant, (care presupune pestare de servicii) solicitantul este prestator de servicii si producator. Nu s-au 
prezentati 3 oferte de pret conforme pentru bunuri, semnate si stampilate de societatea emitenta, personalizate, datate, valabile si sa contina catracteristicile solicitate si 
descrise in Studiul de fezabilitate. Punctul 6-Beneficiarul a creat conditii artificiale? – din fisa E3.1 s-a bifat DA deoarece: La efectuarea verificarilor specifice acestui punct s-
a constatat ca reprezentantul legal al proiectului- doamna Popa Ana, este administrator in SC Comindalimpex SRL(care are proiect contractat pe masura 123 -Schema de 
ajutor de stat-N578/2009), firma care este furnizor si client al solicitantului SC Agro Daab SRL. In firma SC Comindalimpex SRL sunt actionari Popa Vasile si Popa Vasile 
Dan. Domnul Popa Vasile Dan este asociat unic si administrator al SC Pan Agromill SRL, societate care are un proiect contractat in cadrul masurii 312. Atat proiectul SC 
Agro Daab SRL cat si proiectul SC Pan Agromil SRL vizeaza aceeasi activitate (de brichetare a paielor) si aceleasi achizitii (presa de brichetat, Tocator de baloti, Filtru 
decantare praf, tractor, incarcator frontal si remorca tehnologica). Ambele societati au furnizor de paie si client comun, respectiv SC Comindalimpex SRL si sunt amplasate 
in doua comune diferite insa satele sunt apropiate. Presa de balotat paie a fost prevazuta a se achizitiona de catre SC Pan Agromil SRL. Asociatul unic al SC Agro Daab 
SRL si asociatul unic al SC Pan Agromill SRL locuiesc la aceeasi adresa, conform datelor din baza de date RECOM. Astfel exista o legatura intre actionarii firmelor si o 
solicitare de fonduri pentru acelasi tip de investitie.

1003 312 M 01 12 7 28 00027 2012 9 27

CREŞTEREA 
COMPETITIVITĂŢII FIRMEI 

CADTOPODAN ÎN DOMENIUL 
RURAL PRIN ACHIZIŢIA 

ECHIPAMENTELOR 
MODERNE DESTINATE 

ACTIVITĂŢII DE MĂSURĂRI ŞI 
CADASTRU

S.C. 
CADTOPODAN 

S.R.L.-D
MURES Comuna/Oras 

DANES Sat DANES - - - - - - - - - - 26.089 0 18.262 0 7.827 152.430.351

La pct. 4.4 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a prezentat trei oferte pentru bunurile a căror valoare depăşeşte 15.000 euro. Prin E3.4 Fişa de solicitare a informaţiilor 
suplimentare, s-au solicitat oferte dar solicitantul nu a prezentat trei oferte cu caracteristicile tehnice minimale specificate în Memoriul justificativ, pentru toate bunurile. 
Cheltuielile cu bunurile respective devin neeligibile (Receptoare GPS Unitate de control TSC 2) şi în consecinţă nu se justifică nici achiziţionarea Activelor necorporale şi a 
Dotărilor (sistem de prindere, trepied etc) aferente acestor bunuri.Astfel, toate cheltuielile aferente proiectului devin neeligibile. La pct. 4.4 s-a bifat NU deoarece solicitantul 
nu a prezentat trei oferte pentru bunurile a căror valoare depăşeşte 15.000 euro. Prin E3.4 Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare, s-au solicitat oferte dar solicitantul 
nu a prezentat trei oferte cu caracteristicile tehnice minimale specificate în Memoriul justificativ, pentru toate bunurile. Cheltuielile cu bunurile respective devin neeligibile 
(Receptoare GPS Unitate de control TSC 2) şi în consecinţă nu se justifică nici achiziţionarea Activelor necorporale şi a Dotărilor (sistem de prindere, trepied etc) aferente 
acestor bunuri.Deoarece toate cheltuielile aferente proiectului devin neeligibile, proiectul este neeligibil.

1004 312 M 01 12 7 28 00023 2012 9 27

DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII 
DE FABRICARE A PLĂCILOR 
MURALE ŞI A PAVAJELOR 

ORNAMENTALE PRIN 
ATRAGEREA DE FONDURI 

NERAMBURSABILE ÎN 
SPAŢIUL RURAL

MAN TUDOR 
EDUARD MURES

Comuna/Oras 
SANTANA DE 
MURES Sat 
CURTENI

- - - - - - - - - - 194.367 0 165.212 0 29.155 152.595.563

Se solicita informatii suplimentare cu privire la pct EG1, EG2 si EG4.La EG1 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a descris caracteristicile minimale a echipamentelor 
dorite a fi achizitionate prin proiect cu mentionarea limitelor in care sa se incadreze valorile acestora, solicitate prin informatii suplimentare. La EG2 s-a bifat NU, deoarece in 
primii 3 ani dupa implementarea proiectului, solicitantul are pierdere (deficit) conform anexei C4. Matricea de verificare a viabilitatii economico financiari nu s-a completat 
deoarece in primii 3 ani dupa implementarea proiectului, solicitantul are pierdere (deficit) conform anexei C4. La pct. 3.1 s-a bifat NU deoarece in urma solicitarilor 
informatiilor splimentare nu s-au prezentat Devizele pe obiecte (Anexa A2)si nici bugetul indicativ cu trecerea uneltelor (lopeti si roaba) pe coloana cheltuielilor neeligibile. 
Referitor la pct 4.1- s-a regasit in baza de date BDPS o parte din utilajele dorite a fi achizitionate de catre solicitant. Referitor la pct.4.2 - avand in vedere faptul ca o parte d
utilajele dorite a fi achizitionate de catre solicitant s-au regasit in baza de date BDPS, aceste extrase au fost tiparite si atasate de catre expertul OJPDRP Mures. Referitor la 
pct.4.3 - preturile sunt in limitele prevazute in baza de date BDPS.Referitor la pct4.4 s-a bifat NU, deoarece nu s-a putut verifica rezonabilitatea preturilor ofertelor. 
Solicitantul nu a prezentat trei oferte pentru bunurile a căror valoare este mai mare de 15.000 euro sau ofertele prezentate nu sunt stampilate şi nu a descris caracteristicile 
minimale a echipamentelor dorite a fi achizitionate prin proiect cu mentionarea limitelor in care sa se incadreze valorile acestora, solicitate prin informatii suplimentare. 
Cheltuielile cu bunurile respective devin neeligibile, fiind eligibila doar matrita de pavaje ornamentale si placi murale. Aceasta nu poate asigura desfăşurarea activităţii 
conform fluxului tehnologic descris în Memoriul justificativ şi în consecinţă toate cheltuielile aferente proiectului devin neeligibile. La EG1 s-a bifat NU deoarece solicitantul 
nu a descris caracteristicile minimale a echipamentelor dorite a fi achizitionate prin proiect cu mentionarea limitelor in care sa se incadreze valorile acestora, solicitate prin 
informatii suplimentare. La EG2 s-a bifat NU, deoarece in primii 3 ani dupa implementarea proiectului, solicitantul are pierdere (deficit) conform anexei C4.La pct. 3.1 s-a 
bifat NU deoarece in urma solicitarilor informatiilor splimentare nu s-au prezentat Devizele pe obiecte (Anexa A2)si nici bugetul indicativ cu trecerea uneltelor (lopeti si roa
pe coloana cheltuielilor neeligibile.Referitor la pct4.4 s-a bifat NU, deoarece nu s-a putut verifica rezonabilitatea preturilor ofertelor. Solicitantul nu a prezentat trei oferte 
pentru bunurile a căror valoare este mai mare de 15.000 euro sau ofertele prezentate nu sunt stampilate şi nu a descris caracteristicile minimale a echipamentelor dorite a fi 
achizitionate prin proiect cu mentionarea limitelor in care sa se incadreze valorile acestora, solicitate prin informatii suplimentare. Cheltuielile cu bunurile respective devin 
neeligibile, fiind eligibila doar matrita de pavaje ornamentale si placi murale. Aceasta nu poate asigura desfăşurarea activităţii conform fluxului tehnologic descris în Memo
justificativ şi în consecinţă toate cheltuielile aferente proiectului devin neeligibile.

1005 312 M 01 12 7 28 00055 2012 9 28

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
PENTRU INFIINTARE ATELIER 

DE PRELUCRARE A 
LEMNULUI

RUS NICOLAE 
HORATIU MURES

Comuna/Oras 
SOLOVASTRU Sat 

SOLOVASTRU
- - - - - - - - - - 209.998 0 178.498 0 31.500 152.774.061

Bunurile nu s-au regăsit în totalitate în baza de date sau preţurile nu se încadrează în limitele prevăzute în baza de date. De asemenea, în Devizul financiar pentru servicii 
(consultanţă) prezentat, numărul de experţi şi ore prognozate sunt nejustificate având în vedere natura investiţiei.Nu s-a putut verifica rezonabilitatea preţurilor deoarece 
solicitantul nu a prezentat trei oferte pentru bunurile a căror valoare este mai mare de 15.000 euro sau ofertele prezentate nu sunt personalizate şi nu conţin caracteristici 
tehnice minimale specificate de solicitant în cadrul memoriului justificativ. Cheltuielile cu bunurile respective devin neeligibile, fiind eligibil un singur utilaj, respectiv utilajul 
de uscare. Acesta nu poate asigura desfăşurarea activităţii conform fluxului tehnologic descris în Memoriul justificativ şi în consecinţă toate cheltuielile aferente proiectului 
devin neeligibile. Bunurile nu s-au regăsit în totalitate în baza de date sau preţurile nu se încadrează în limitele prevăzute în baza de date. Nu s-a putut verifica 
rezonabilitatea preţurilor deoarece solicitantul nu a prezentat trei oferte pentru bunurile a căror valoare este mai mare de 15.000 euro sau ofertele prezentate nu sunt 
personalizate şi nu conţin caracteristici tehnice minimale specificate de solicitant în cadrul memoriului justificativ. Cheltuielile cu bunurile respective devin neeligibile, fiind 
eligibil un singur utilaj, respectiv utilajul de uscare. Acesta nu poate asigura desfăşurarea activităţii conform fluxului tehnologic descris în Memoriul justificativ şi în 
consecinţă intreg proiectul devine neeligibil.

1006 312 M 01 12 7 28 00054 2012 9 28

INFIINTARE ATELIER DE 
FABRICARE ELEMENTE DE 
DULGHERIE SI TAMPLARIE 

PENTRU CONSTRUCTII

GHINESCU RADU-
STEFAN MURES

Comuna/Oras 
BRANCOVENESTI 

Sat VALENII DE 
MURES

- - - - - - - - - - 95.970 0 81.574 0 14.396 152.855.635

Pct.1.1 S-a bifat NU din următoarele considerente: Dl. Ghinescu Radu Stefan, reprezentantul legal al proiectului cu nr. de inreg. F312M011272800054/28.09.2012, avand 
titlul proiectului: „Infiintare atelier de fabricare elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii” depus in cadrul sesiuni 01/12 de catre Ghinescu Radu Stefan persoana 
fizica, este asociat unic (cota de participare la beneficii si pierderi 100%/100%) ȋn SC Wood House SRL. SC Wood House SRL avand Cod unic de inregistrare 16623978 
cu sediul social ȋn mun. Reghin, str.Rodnei, bloc 18, ap.53, jud.Mures, desfășoară activități autorizate conform art. 15 din L359/2004 aferente codurilor CAEN 
1610,1623,1629 si 4332, avand in anul 2011 un număr mediu de 12 salariați și o cifră de afaceri neta de 421726 lei, conform Cerificatului constatator nr. 1081204 
descărcat din baza de date RECOM-ONRC ȋn data de 17.06.2013. Solicitantul dorește prin prezentul proiect să ȋnființeze și să doteze o microintreprindere care va 
desfășura activitate aferentă codului CAEN 1623. Așadar solicitantul,Ghinescu Radu Stefan și SC Wood House SRL ȋși vor desfășura activitatea sau o parte din activitate 
pe aceeași piață relevantă ori pe piețe adiacente. La verificarea corectitudinii datelor înscrise în Declaraţia privind încadrarea în categoria microintreprinderilor (Doc. 11.3) s-
a constatat faptul ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonomă, parteneră sau legată, conform Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si 
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare intrucat dl. Ghinescu Radu Stefan asociat unic ȋn SC Wood House SRL,desfăşoară 
activitate în cadrul aceluiaşi cod CAEN cu cel al solicitantului. S-a bifat la pct.3.1 NU, deoarece nu sunt furnizate informatii complete in cadrul devizelor pe obiecte. Ref. la 
pct.4.2 Nu au existat extrase din baza de date BDPS, dar serviciile se regasesc si s-au atasat de catre expertul OJPDRP Mures.La pct.4.4 pentru categoria de bunuri s-a 
bifat NU, deoarece nu s-a putut verifica rezonabilitatea preturilor. Solicitantul nu a prezentat cate 3 oferte pentru bunurile dorite a fi achizitionate prin proiect. Pct.1.1 S-a 
bifat NU din următoarele considerente: Dl. Ghinescu Radu Stefan, reprezentantul legal al proiectului cu nr. de inreg. F312M011272800054/28.09.2012, avand titlul 
proiectului: „Infiintare atelier de fabricare elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii” depus in cadrul sesiuni 01/12 de catre Ghinescu Radu Stefan persoana 
fizica, este asociat unic (cota de participare la beneficii si pierderi 100%/100%) ȋn SC Wood House SRL. SC Wood House SRL avand Cod unic de inregistrare 16623978 
cu sediul social ȋn mun. Reghin, str.Rodnei, bloc 18, ap.53, jud.Mures, desfășoară activități autorizate conform art. 15 din L359/2004 aferente codurilor CAEN 
1610,1623,1629 si 4332, avand in anul 2011 un număr mediu de 12 salariați și o cifră de afaceri neta de 421726 lei, conform Cerificatului constatator nr. 1081204 
descărcat din baza de date RECOM-ONRC ȋn data de 17.06.2013. Solicitantul dorește prin prezentul proiect să ȋnființeze și să doteze o microintreprindere care va 
desfășura activitate aferentă codului CAEN 1623. Așadar solicitantul,Ghinescu Radu Stefan și SC Wood House SRL ȋși vor desfășura activitatea sau o parte din activitate 
pe aceeași piață relevantă ori pe piețe adiacente. La verificarea corectitudinii datelor înscrise în Declaraţia privind încadrarea în categoria microintreprinderilor (Doc. 11.3) s-
a constatat faptul ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonomă, parteneră sau legată, conform Legii nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si 
dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare intrucat dl. Ghinescu Radu Stefan asociat unic ȋn SC Wood House SRL,desfăşoară 
activitate în cadrul aceluiaşi cod CAEN cu cel al solicitantului.S-a bifat la pct.3.1 NU, deoarece nu sunt furnizate informatii complete in cadrul devizelor pe obiecte. La 
pct.4.4 pentru categoria de bunuri s-a bifat NU, deoarece nu s-a putut verifica rezonabilitatea preturilor. Solicitantul nu a prezentat cate 3 oferte pentru bunurile dorite a fi 
achizitionate prin proiect.
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1007 312 M 01 12 7 28 00053 2012 9 28

MODERNIZARE HALA SI 
INFIINTARE ATELIER 

PRODUCTIE ELEMENTE DE 
DULGHERIE SI TAMPLARIE 

PENTRU CONSTRUCTII

SC MIDWEST 
FOREST SRL MURES

Comuna/Oras 
GURGHIU Sat 

GURGHIU
- - - - - - - - - - 224.524 0 190.845 0 33.679 153.046.480

Pc 1 S-a bifat NU intrucat: In urma verificarii in Baza de Date RECOM s-a stabilit ca d-l Farcas Sorin Florin, asociat unic si administrator al SC Midwest Forest SRL este 
asociat si administrator si in SC Midwest Com SRL detinand 90.9% din partile sociale, celelalte 9.1% fiind detinute de doamna Farcas Maria Daniela. SC Midwest Com 
SRL cu sediul in municipiul Reghin este infiintata in anul 1997 si desfasoara activitati aferente codurilor CAEN 1610, 4711 si 4673, in anul 2010 avand 9 angajati si o cifra 
de afaceri de 1.641.576 lei iar in anul 2011 a avut 12 angajati si o cifra de afaceri de 2.303.033 lei. Tinand cont ca aceste date nu s-au mentionat in doc. 11.3 Declaratia 
privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, conform metodologiei de verificare a criterilor de eligibilitate solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili. EG1 
Solicitantul nu a completat in cadrul SF cap 2.5 potentialii furnizori si potentialii clienti. S-a prevazut in cadrul proiectului achizitionarea unei instalatii pentru debitat busteni 
de tip panglica desi in cadrul masurii 312 activitatea de debitare nu este eligibila, aceasta fiind eligibila in cadrul Schemei de ajutor de stat aferenta masurii 123, conform 
CAEN 1610. Pentru activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare solicitantul materia prima este cheresteaua, motiv pentru care instalatia si activitatea de debitat busteni nu 
este eligibila si nu se justifica (pentru prelucrarea cherestelei utilajele care se folosesc uzual sunt ferastraiele circulare simple sau multiple). Solicitantul, conform datelor din 
Baza de Date RECOM si conform legii 346/2004, este intreprindere legata/partenera cu SC Midwest Com SRL cu sediul in municipiul Reghin, care desfasoara si activitate 
aferenta codurilor CAEN 1610 "Taierea si rindeluirea lemnului" si 4673 "Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor 
sanitare".EG2 Conform Studiului de fezabilitate activitatea solicitantului depinde de achizitionarea unei instalatii de debitat busteni care nu este eligibila in cadrul masurii 
312. EG2 Conform Studiului de fezabilitate activitatea solicitantului depinde de achizitionarea unei instalatii de debitat busteni care nu este eligibila in cadrul masurii 312. P
3 S-a prevazut in cadrul proiectului achizitionarea unei instalatii pentru debitat busteni de tip panglica desi in cadrul masurii 312 activitatea de debitare nu este eligibila, 
aceasta fiind eligibila in cadrul Schemei de ajutor de stat aferenta masurii 123, conform CAEN 1610. Nu s-a atasat la SF Declaratia proiectantului privind sursa de preturi 
folosita. Pc 1 S-a bifat NU intrucat: In urma verificarii in Baza de Date RECOM s-a stabilit ca d-l Farcas Sorin Florin, asociat unic si administrator al SC Midwest Forest SRL 
este asociat si administrator si in SC Midwest Com SRL detinand 90.9% din partile sociale, celelalte 9.1% fiind detinute de doamna Farcas Maria Daniela. SC Midwest Co
SRL cu sediul in municipiul Reghin este infiintata in anul 1997 si desfasoara activitati aferente codurilor CAEN 1610, 4711 si 4673, in anul 2010 avand 9 angajati si o cifra 
de afaceri de 1.641.576 lei iar in anul 2011 a avut 12 angajati si o cifra de afaceri de 2.303.033 lei. Tinand cont ca aceste date nu s-au mentionat in doc. 11.3 Declaratia 
privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, conform metodologiei de verificare a criterilor de eligibilitate solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili.EG1 
Solicitantul nu a completat in cadrul SF cap 2.5 potentialii furnizori si potentialii clienti. S-a prevazut in cadrul proiectului achizitionarea unei instalatii pentru debitat busteni 
de tip panglica desi in cadrul masurii 312 activitatea de debitare nu este eligibila, aceasta fiind eligibila in cadrul Schemei de ajutor de stat aferenta masurii 123, conform 
CAEN 1610. Pentru activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare solicitantul materia prima este cheresteaua, motiv pentru care instalatia si activitatea de debitat busteni nu 
este eligibila si nu se justifica (pentru prelucrarea cherestelei utilajele care se folosesc uzual sunt ferastraiele circulare simple sau multiple). Solicitantul, conform datelor din 
Baza de Date RECOM si conform legii 346/2004, este intreprindere legata/partenera cu SC Midwest Com SRL cu sediul in municipiul Reghin, care desfasoara si activitate 
aferenta codurilor CAEN 1610 "Taierea si rindeluirea lemnului" si 4673 "Comert cu ridicata al materialului lemnos si al materialelor de constructii si echipamentelor 
sanitare".EG2 Conform Studiului de fezabilitate activitatea solicitantului depinde de achizitionarea unei instalatii de debitat busteni care nu este eligibila in cadrul masurii 
312.EG2 Conform Studiului de fezabilitate activitatea solicitantului depinde de achizitionarea unei instalatii de debitat busteni care nu este eligibila in cadrul masurii 312.Pc 
3 S-a prevazut in cadrul proiectului achizitionarea unei instalatii pentru debitat busteni de tip panglica desi in cadrul masurii 312 activitatea de debitare nu este eligibila, 
aceasta fiind eligibila in cadrul Schemei de ajutor de stat aferenta masurii 123, conform CAEN 1610.Nu s-a atasat la SF Declaratia proiectantului privind sursa de preturi 
folosita.

1008 312 M 01 12 7 28 00051 2012 9 28
ACHIZITIONAREA DE 

ECHIPAMENTE PENTRU 
ACTIVITATEA DE AMBALARE

CRACIUN IOAN 
CIPRIAN MURES

Comuna/Oras 
BAHNEA Sat 
BERNADEA

- - - - - - - - - - 33.201 0 23.241 0 9.960 153.069.721

La punctul 7 s-a bifat NU deoarece suma totală înscrisa în aceste documente nu acoperă partea de cofinanţare privată din totalul valorii eligibile a proiectului, deoarece:- 
Solicitantul a prezentat Extras de cont de la BCR Banca pentru locuinte. Prin E 3.4 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare s-a solicitat adresă de la această bancă din 
care să rezulte dacă sumele înscrise în acest extras pot fi folosite pentru cofinanţarea proiectului. Nu s-a prezentat adresă ci doar ˝Condiţii generale ale contractelor de 
economisire-creditare ale BCR Banca pentru locuinţe˝. - De la Banca Transilvania a fost prezentat un extras de cont care cuprinde si ˝soldul altor conturi ataşate clientului˝. 
Diferenţele din matricea de verificare a eligibilităţii provin din rotunjiri. La punctul 7 s-a bifat NU deoarece suma totală înscrisa în aceste documente nu acoperă partea de 
cofinanţare privată din totalul valorii eligibile a proiectului, deoarece:- Solicitantul a prezentat Extras de cont de la BCR Banca pentru locuinte. Prin E 3.4 Fisa de solicitare a 
informatiilor suplimentare s-a solicitat adresă de la această bancă din care să rezulte dacă sumele înscrise în acest extras pot fi folosite pentru cofinanţarea proiectului. Nu s-
a prezentat adresă ci doar ˝Condiţii generale ale contractelor de economisire-creditare ale BCR Banca pentru locuinţe˝. - De la Banca Transilvania a fost prezentat un extras 
de cont care cuprinde si ˝soldul altor conturi ataşate clientului˝. La momentul vizitei pe teren în hala în care urmează a fi amplasate utilajele îşi desfăşura activitatea SC 
Impex Cico SRL, societate aflată în reorganizare juridică, care are deschis punct de lucru în comuna Bahnea, sat Bernadea, nr. 11, cu activitate CAEN 1589- Fabricarea 
altor produse alimentare (1089), conform informaţiilor furnizate la verificarea RECOM. Solicitantul detine părţi sociale în această societate în proporţie de 10%. Deoarece în 
Memoriul justificativ nu au fost inclusă o prezentare tehnică a construcţiilor în care urmează a fi amplasate utilajele şi nu s-a specificat faptul că în hala destinată amplasării 
utilajului ce se va achiziţiona prin proiect îşi desfăşoară activitatea o altă societate, s-a considerat ca nu sunt îndeplinite din punct de vedere al verificarii pe teren condiţiile 
pentru a fi declarată eligibilă cererea de finanţare.

1009 312 M 01 12 7 28 00048 2012 9 28 CONSTRUIRE ATELIER  DE  
CROITORIE 

SC  CSD 
CAPITAL  SRL MURES

Comuna/Oras 
CHETANI Sat 

GRINDENI
- - - - - - - - - - 234.133 0 199.013 0 35.120 153.268.734

Pc 1.1 s-a bifat NU intrucat: In urma verificarii in Baza de Date RECOM s-a stabilit ca doamna CIUREA DANIELA CORINA este asociata si in SC DANIELA 
INTERNATIONAL SRL cu 50% din partile sociale, SC DANIELA LOGISTICS SRL cu 50% din partile sociale si in SC XXX CONTROL SRL cu 86.96% din partile sociale 
toate societatile avand sediul la adresa Municipiul Turda, Str. FLORILOR, Nr. 27, Judet Cluj. Dintre aceste societati, SC XXX CONTROL SRL desfasoara activitati conform 
codurilor CAEN 4110, 4120, 4211, 4221, 4222, 4299, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399, 4673, 4674, 4931, 4932, 4939, 4941, 
7711, 7712, 7732, 7739, 4312, 4520, 5630. Activitatea aferenta CAEN 4520 se desfasoara inclusiv la sediul SC CSD Capital SRL. SC XXX Control SRL este infiintata in 
anul 2009 si conform certificatului constatator in 2010 a avut 1 angajat si o cifra de afaceri de 284.858 lei, in 2011 a avut 11 angajati si o cifra de afaceri de 1.286.521 lei iar 
in 2012 a avut 3 angajati si o cifra de afaceri de 1.032.900 lei. Tinand cont ca aceste legaturi nu s-au mentionat in doc 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor, conform metodologiei de verificare a criterilor de eligibilitate solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili.Pc 1.6 s-a bifat NU intrucat 
solicitantul a mentionat in formularul Cerere de finantare ca activitatile finantate prin proiect sunt cele aferente CAEN 1392, 1391 si 1399, dintre acestea codul CAEN 1391 
nu se regaseste in certificatul constatator al SC CSD Capital SRL. Deasemenea conform datelor din studiul de fezabilitate nu reiese exact in cadrul carui cod CAEN se 
incadreaza activitatea societatii intrucat la cap 2.3 se mentioneaza ca se vor realiza broderii, dantele, panze, tesaturi si pilote iar din prognoza veniturilor rezulta ca produsele 
realizate vor fi salopete, imbracaminte traditionala si tesaturi traditionale. EG1 s-a bifat NU intrucat conform datelor din studiul de fezabilitate nu reiese exact in cadrul carui 
cod CAEN se incadreaza activitatea societatii intrucat la cap 2.3 se mentioneaza ca se vor realiza broderii, dantele, panze, tesaturi si pilote iar din prognoza veniturilor 
rezulta ca produsele realizate vor fi salopete, imbracaminte traditionala si tesaturi traditionale. Deasemenea solicitantul a mentionat in formularul Cerere de finantare ca 
activitatile finantate prin proiect sunt cele aferente CAEN 1392, 1391 si 1399, dintre acestea codul CAEN 1391 nu se regaseste in certificatul constatator al SC CSD Capital 
SRL. Pc 1.1 s-a bifat NU intrucat: In urma verificarii in Baza de Date RECOM s-a stabilit ca doamna CIUREA DANIELA CORINA este asociata si in SC DANIELA 
INTERNATIONAL SRL cu 50% din partile sociale, SC DANIELA LOGISTICS SRL cu 50% din partile sociale si in SC XXX CONTROL SRL cu 86.96% din partile sociale 
toate societatile avand sediul la adresa Municipiul Turda, Str. FLORILOR, Nr. 27, Judet Cluj. Dintre aceste societati, SC XXX CONTROL SRL desfasoara activitati conform 
codurilor CAEN 4110, 4120, 4211, 4221, 4222, 4299, 4311, 4312, 4313, 4321, 4322, 4329, 4332, 4333, 4334, 4339, 4391, 4399, 4673, 4674, 4931, 4932, 4939, 4941, 
7711, 7712, 7732, 7739, 4312, 4520, 5630. Activitatea aferenta CAEN 4520 se desfasoara inclusiv la sediul SC CSD Capital SRL. SC XXX Control SRL este infiintata in 
anul 2009 si conform certificatului constatator in 2010 a avut 1 angajat si o cifra de afaceri de 284.858 lei, in 2011 a avut 11 angajati si o cifra de afaceri de 1.286.521 lei iar 
in 2012 a avut 3 angajati si o cifra de afaceri de 1.032.900 lei. Tinand cont ca aceste legaturi nu s-au mentionat in doc 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor, conform metodologiei de verificare a criterilor de eligibilitate solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili.Pc 1.6 s-a bifat NU intrucat 
solicitantul a mentionat in formularul Cerere de finantare ca activitatile finantate prin proiect sunt cele aferente CAEN 1392, 1391 si 1399, dintre acestea codul CAEN 1391 
nu se regaseste in certificatul constatator al SC CSD Capital SRL. Deasemenea conform datelor din studiul de fezabilitate nu reiese exact in cadrul carui cod CAEN se 
incadreaza activitatea societatii intrucat la cap 2.3 se mentioneaza ca se vor realiza broderii, dantele, panze, tesaturi si pilote iar din prognoza veniturilor rezulta ca produsele 
realizate vor fi salopete, imbracaminte traditionala si tesaturi traditionale.EG1 s-a bifat NU intrucat conform datelor din studiul de fezabilitate nu reiese exact in cadrul carui 
cod CAEN se incadreaza activitatea societatii intrucat la cap 2.3 se mentioneaza ca se vor realiza broderii, dantele, panze, tesaturi si pilote iar din prognoza veniturilor 
rezulta ca produsele realizate vor fi salopete, imbracaminte traditionala si tesaturi traditionale. Deasemenea solicitantul a mentionat in formularul Cerere de finantare ca 
activitatile finantate prin proiect sunt cele aferente CAEN 1392, 1391 si 1399, dintre acestea codul CAEN 1391 nu se regaseste in certificatul constatator al SC CSD Capital 
SRL.
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1010 312 M 01 12 7 28 00050 2012 9 28
ACHIZITIE ECHIPAMENTE 

PENTRU FABRICAREA 
AMBALAJELOR DIN LEMN

SC WOOD PACK 
CONFECTION 

SRL
MURES Comuna/Oras 

DANES Sat SELEUS - - - - - - - - - - 199.500 0 169.575 0 29.925 153.438.309

Pct.1.1 S-a bifat NU din următoarele considerente: Dl. Gageanu Doru Florin, reprezentantul legal al proiectului cu nr. de inreg. F312M011272800050/28.09.2012, avand 
titlul proiectului: „Achizitii echipamente pentru fabricarea ambalajelor din lemn” depus in cadrul sesiuni 01/12 de catre SC Wood Pack Confection SRL, este asociat (cota de 
participare la beneficii si pierderi 95%/95%) și administrator ȋn SC Flamingo SRL ȋmpreună cu dna Gageanu Raluca Minodora (cota de participare la beneficii si pierderi 
5%/5%). SC Flamingo SRL cu sediul social ȋn mun. Sighisoara, str.Motilor, Nr.2/A, jud.Mures, desfășoară activități autorizate conform art. 15 din L359/2004 aferente 
codurilor CAEN 0220,1610,1623,1624,4613,4673,4941,5630,5629,5590 avand in anul 2011 un număr mediu de 4 salariați și o cifră de afaceri neta de 695507 lei, conform 
Cerificatului constatator nr. 1051023 descărcat din baza de date RECOM-ONRC ȋn data de 12.06.2013. Solicitantul dorește prin prezentul proiect să ȋnființeze și să doteze 
o microintreprindere care va desfășura activitate aferentă codului CAEN 1624. Așadar SC Wood Pack SRL și SC Flamingo SRL ȋși vor desfășura activitatea sau o parte din 
activitate pe aceeași piață relevantă ori pe piețe adiacente. Deoarece la verificarea corectitudinii datelor înscrise în Declaraţia privind încadrarea în categoria 
microintreprinderilor (Doc. 11.3) s-a constatat că dl. Gageanu Doru Florin si dna Gageanu Raluca Minodora sunt asociati ȋn SC Flamingo SRL, care desfăşoară activitate în 
cadrul aceluiaşi cod CAEN cu cel al solicitantului, se constată că solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonomă, parteneră sau legată, conform Legii 
nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. La pct. EG1 s-a bifat NU, deoarece in cadrul 
doc.1.2-Memoriul justificativ (cap.2.4) nu sunt descrise crearea de noi capacitati de productie, capacitatea existenta (daca este cazul) si capacitatea propusa a se realiza la 
finalizarea investitiei. Referitor la pct 4.2- nu au existat extrase, dar categoria de servicii se regaseste in baza de date BDPS. S-a tiparit si s-a atasat de catre expertul 
OJPDRP Mures. Referitor la pct 4.3 si pct.4.4- la categoria de servicii s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu a atasat la dosarul cererii de finantare, oferta de pret si nici deviz 
financiar defalcat cu estimarea costurilor ( nr. experti, ore/experti, costuri/ora) si nu s-au putut compara preturile din devizul financiar cu cele din baza de date BDPS. Pct.1
S-a bifat NU din următoarele considerente: Dl. Gageanu Doru Florin, reprezentantul legal al proiectului cu nr. de inreg. F312M011272800050/28.09.2012, avand titlul 
proiectului: „Achizitii echipamente pentru fabricarea ambalajelor din lemn” depus in cadrul sesiuni 01/12 de catre SC Wood Pack Confection SRL, este asociat (cota de 
participare la beneficii si pierderi 95%/95%) și administrator ȋn SC Flamingo SRL ȋmpreună cu dna Gageanu Raluca Minodora (cota de participare la beneficii si pierderi 
5%/5%). SC Flamingo SRL cu sediul social ȋn mun. Sighisoara, str.Motilor, Nr.2/A, jud.Mures, desfășoară activități autorizate conform art. 15 din L359/2004 aferente 
codurilor CAEN 0220,1610,1623,1624,4613,4673,4941,5630,5629,5590 avand in anul 2011 un număr mediu de 4 salariați și o cifră de afaceri neta de 695507 lei, conform 
Cerificatului constatator nr. 1051023 descărcat din baza de date RECOM ȋn data de 12.06.2013. Solicitantul dorește prin prezentul proiect să ȋnființeze și să doteze o 
microintreprindere care va desfășura activitate aferentă codului CAEN 1624. Așadar SC Wood Pack SRL și SC Flamingo SRL ȋși vor desfășura activitatea sau o parte din 
activitate pe aceeași piață relevantă ori pe piețe adiacente. Deoarece la verificarea corectitudinii datelor înscrise în Declaraţia privind încadrarea în categoria 
microintreprinderilor (Doc. 11.3) s-a constatat că dl. Gageanu Doru Florin si dna Gageanu Raluca Minodora sunt asociati ȋn SC Flamingo SRL, care desfăşoară activitate în 
cadrul aceluiaşi cod CAEN cu cel al solicitantului, se constată că solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonomă, parteneră sau legată, conform Legii 
nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare. La pct. EG1 s-a bifat NU, deoarece in cadrul 
doc.1.2-Memoriul justificativ (cap.2.4) nu sunt descrise crearea de noi capacitati de productie, capacitatea existenta (daca este cazul) si capacitatea propusa a se realiza la 
finalizarea investitiei. Referitor la pct. 4.3 si pct.4.4- la categoria de servicii s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu a atasat la dosarul cererii de finantare, oferta de pret si nici 
deviz financiar defalcat cu estimarea costurilor ( nr. experti, ore/experti, costuri/ora) si nu s-a putut compara preturile din devizul financiar cu cele din baza de date BDPS.

1011 312 C 01 12 7 28 00047 2012 9 28
CONSTRUIRE HALA 
PRODUCTIE LINIE 
TAMPLARIE PVC

DOMNUI 
FRANCISC MURES Comuna/Oras 

SUSENI Sat SUSENI - - - - - - - - - - 195.651 10.300 166.303 0 29.348 153.604.612

S-a bifat “ nu” la 1.1 deoarece solicitantul nu nu a completat corect Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderii (doc 11.3). La verificarea in 
sistemul online RECOM se constata faptul ca asociatul unic doamnul DOMNUI FRANCISC , detine o cota de participare la profit si perdere de 95,238% in societatea SC 
BETY TRANS CONTRUCT SRL, care activeaza pe o piata adiacenta (cod CAEN 4120 – Lucrari de constructii a cladirilorrezidentiale si nerezidentiale) Astfel domnul 
domnuLDOMNUI FRANCISC este intreprindere legata cu SC BETY TRANS CONSTRUCT SRL prin intermediul persoanei fizice DOMNUI FRANCISC ( Legea 346/2004) 
Proiectul este neeligibil deoarece solicitantul nu nu a completat corect Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderii (doc 11.3). La verificarea in 
sistemul online RECOM se constata faptul ca asociatul unic doamnul DOMNUI FRANCISC , detine o cota de participare la profit si perdere de 95,238% in societatea SC 
BETY TRANS CONTRUCT SRL, care activeaza pe o piata adiacenta (cod CAEN 4120 – Lucrari de constructii a cladirilorrezidentiale si nerezidentiale) Astfel domnul 
domnuLDOMNUI FRANCISC este intreprindere legata cu SC BETY TRANS CONSTRUCT SRL prin intermediul persoanei fizice DOMNUI FRANCISC ( Legea 346/2004

1012 312 M 01 12 7 28 00044 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJE GREU VALENTIN 
CRISTIAN MURES

Comuna/Oras ZAU 
DE CAMPIE Sat ZAU 

DE CAMPIE
- - - - - - - - - - 107.000 0 74.900 0 32.100 153.679.512

Se solicita inform suplimentare cu privire la pct EG1, EG2, EG4 si EG6.La pct.EG1 -s-au solicitat suplimentar clarificari cu privire la doc.1.2 Memoriu justificativ referitor la:
prezentarea devizului financiar privind serviciile de consultanta prin detalierea activitatilor si a numarului de ore defalcate cu estimarea costurilor (nr.experti, ore/expert, 
costuri/ora). -corelarea sumelor inscrise din cadrul devizului general conform HG.28/2008 din Memoriul justificativ cu bugetul indicativ din Cererea de finantare. La pct EG2 
s-a solicitat-refacerea proiectiilor financiare (Anexele C) conform precontractelor de prestari servicii anexate la dosarul Cererii de finantare. La pct EG4 s-a solicitat Doc.15.2- 
Declaratie pe propria raspundere cu privire la pregatire profesionala cu precizarea in acest document ca se va si absolvi cursul de pregatire profesionala, pana la finalizarea 
proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului. La pct.EG6 s-a solicitat suplimentar identificarea suprafeţei de teren de 1.000 mp propusa pentru amplasamentul investiţiei, din 
suprafaţa totala de 3.733 mp, proprietatea comodantului Iurian Alexandru. Solicitantul nu a raspuns la E3.4 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare. Matricea de 
verificare a viabilitatii economico financiare nu a fost completata, deoarece solicitantul nu a raspuns la E3.4 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare. S-a bifat NU la 
pct. 3.1 deoarece s-a solicitat prin Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare corelarea sumelor inscrise din cadrul devizului general conform HG.28/2008 din Memoriul 
justificativ cu bugetul indicativ din Cererea de finantare, iar solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate. Referitor la pct 4.1- s-au regasit in baza de date 
BDPS serviciile si bunurile dorite a fi achizitionate de catre solicitant. Referitor la pct.4.2 - avand in vedere faptul ca serviciile si bunurile dorite a fi achizitionate de catre 
solicitant s-au regasit in baza de date BDPS, aceste extrase au fost tiparite si atasate de catre expertul OJPDRP Mures. Referitor la pct.4.3 - preturile utilizate pentru bunuri 
(semanatoare prasitoare) nu se incadreaza in limitele prevazute in baza de date BDPS. La pct 4.3 si 4.4 la categoria de servicii s-a bifat NU deoarece, solicitantul nu a 
raspuns la solicitare de informatii suplimentare. S-au solicitat informatii suplimentare cu privire la pct EG1, EG2, EG4 si EG6.S-au bifat NU la punctele mai sus enumerate 
deoarece, solicitantul nu a raspuns la E3.4 Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare.

1013 312 M 01 12 7 28 00046 2012 9 28

ACHIZITIE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE 

PERFORMANTE LA SC 
PESCAMOB PAN SRL

SC PESCAMOB 
PAN SRL MURES

Comuna/Oras 
BREAZA Sat 

BREAZA
- - - - - - - - - - 235.132 0 903.037 0 159.360 154.582.549

În urma verificărilor în teren şi a răspunsului la E 3.4 Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare în care solictantul a specificat că spaţiile unde se vor amplasa utilajele 
necesită recompatimentări, o încăpere cu temperatură controlată pentru amplasarea CNC-ului precum şi modificări ale instalaţiei electrice existente şi o reţea nouă de 
alimentare cu energie electrică a utilajelor achiziţionate prin proiect, iar cheltuilelile cu toate aceste lucrări nu au fost cuprinse în Bugetul indicativ, se consideră că cererea 
de finanţare nu îndeplineşte din punct de vedere al verificarii pe teren condiţiile pentru a fi declarată eligibilă. Spaţiul unde se vor amplasa utilajele se află in aceiaşi curte cu 
cel închiriat de SC Loghinmob SRL, solicitant de asemenea in cadrul măsurii 312 sesiunea 01/12, având numărul de înregistrare F 312M011272800033/28.09.2012. Cele 
două societăţi au închiriat spaţiile de la SC FORTIS CO SRL, reprezentată prin administrator Pescar Radu Mircea, repectiv de la Pescar Radu Mircea, persoană fizică. 
Alimentarea cu energie electrică, gaz şi apă curentă se face din reţelele stradale, aflate la limita proprietăţii, prin branşamente şi racord comune cu proprietarul şi cu SC 
Loghinmob SRL. Cele două proiecte au în comun următoarele:-au acelaşi titlu-solicitanţii au acelaşi sediu social-imobilele închiriate sunt învecinate: C1 (conform extras CF 
50336) şi corp C3 (conform extras CF 50335)-contractele de închiriere au fost incheiate în aceiaşi zi fiind autentificate de acelaşi notar public-certificatele constatatoare au 
fost ridicate de aceiasi persoana, in aceiasi zi-ambii solicitanti au acelaşi consultant SC Alpha Consulting SRL. -memoriile justificative au fost întocmite în aceiaşi zi, folosin
acelaşi curs lei/euro -extrasele de cont sunt emise in aceiaşi zi şi de către aceeaşi bancă: Alpha Bank Romania- Sucursala Târgu Mureş, Piaţa Victoriei nr.5, jud. Mureş -
solicitanţii au depus Cererile de finanţare în aceiaşi ziIn Memoriul justificativ se specifică faptul că S.C. LOGHINMOB S.R.L. va avea ca activitate realizarea de panouri din 
cherestea pentru industria mobilei de lux şi în amenajări interioare iar S.C. PESCAMOB PAN S.R.L. va produce după implementarea investiţiei mobilier şi diferite repere 
(având ca materie primă panourile din cherestea). Deoarece S.C. Pescamob Pan S.R.L. specifică în Memoriul justificativ că va achiziţiona ca materii prime cherestea şi 
panouri de lemn, considerăm complementare atât cele două activităţi cât şi utilajele ce se vor achiziţiona prin proiect. 1. În urma verificărilor în teren şi a răspunsului la E 
3.4 Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare în care solictantul a specificat că spaţiile unde se vor amplasa utilajele necesită recompatimentări, o încăpere cu 
temperatură controlată pentru amplasarea CNC-ului precum şi modificări ale instalaţiei electrice existente şi o reţea nouă de alimentare cu energie electrică a utilajelor 
achiziţionate prin proiect, iar cheltuilelile cu toate aceste lucrări nu au fost cuprinse în Bugetul indicativ, se consideră că cererea de finanţare nu îndeplineşte din punct de 
vedere al verificarii pe teren condiţiile pentru a fi declarată eligibilă.2. Spaţiul unde se vor amplasa utilajele se află in aceiaşi curte cu cel închiriat de SC Loghinmob SRL, 
solicitant de asemenea in cadrul măsurii 312 sesiunea 01/12, având numărul de înregistrare F 312M011272800033/28.09.2012. Cele două societăţi au închiriat spaţiile de 
la SC FORTIS CO SRL, reprezentată prin administrator Pescar Radu Mircea, repectiv de la Pescar Radu Mircea, persoană fizică. Alimentarea cu energie electrică, gaz şi 
apă curentă se face din reţelele stradale, aflate la limita proprietăţii, prin branşamente şi racord comune cu proprietarul şi cu SC Loghinmob SRL. Cele două proiecte au în 
comun următoarele:-au acelaşi titlu-solicitanţii au acelaşi sediu social-imobilele închiriate sunt învecinate: C1 (conform extras CF 50336) şi corp C3 (conform extras CF 
50335)-contractele de închiriere au fost incheiate în aceiaşi zi fiind autentificate de acelaşi notar public-certificatele constatatoare au fost ridicate de aceiasi persoana, in 
aceiasi zi-ambii solicitanti au acelaşi consultant SC Alpha Consulting SRL. -memoriile justificative au fost întocmite în aceiaşi zi, folosind acelaşi curs lei/euro -extrasele de 
cont sunt emise in aceiaşi zi şi de către aceeaşi bancă: Alpha Bank Romania- Sucursala Târgu Mureş, Piaţa Victoriei nr.5, jud. Mureş -solicitanţii au depus Cererile de 
finanţare în aceiaşi ziIn Memoriul justificativ se specifică faptul că S.C. LOGHINMOB S.R.L. va avea ca activitate realizarea de panouri din cherestea pentru industria 
mobilei de lux şi în amenajări interioare iar S.C. PESCAMOB PAN S.R.L. va produce după implementarea investiţiei mobilier şi diferite repere (având ca materie primă 
panourile din cherestea). Deoarece S.C. Pescamob Pan S.R.L. specifică în Memoriul justificativ că va achiziţiona ca materii prime cherestea şi panouri de lemn, 
considerăm complementare atât cele două activităţi cât şi utilajele ce se vor achiziţiona prin proiect.
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1014 312 M 01 12 7 28 00041 2012 9 28

„INFIINTAREA UNUI 
LABORATOR DE TEHNICA 

DENTARA IN COMUNA 
CRISTESTI, JUD. MURES”

S.C CROWNLAB 
S.R.L. MURES

Comuna/Oras 
CRISTESTI Sat 

CRISTESTI
- - - - - - - - - - 68.617 0 58.325 0 10.292 154.640.874

Se solicita informatii suplimentare cu privire la pct. EG1 si EG2.La pct. EG1 s-a bifat NU,intrucat situatia descrisa in cadrul memoriului justificativ nu corespunde cu 
realitatea de pe teren. Conform manualului de procedura pentru evalurea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii-Formulare- vers.07, punctele de 
verificat in cadrul documentelor prezentate pentru verificarea criteriului general de eligibilitate sunt Studiul de fezabilitate sau Memoriul justificativ. La pct.3.1 s-a bifat "DA, 
cu diferente" deoarece in urma solicitarii informatiilor suplimentare s-au corelat bugetul indicativ, devizul general si devizele pe obiecte cu privire la incadrarea 
echipamentelor la capitolele 4.3 si 4.4 Se solicita informatii suplimentare cu privire la pct.4.4 la bunuri si servicii. In calitate de locatoare este SC Polident SRL, care la 
parter are activitate de asistenta stomatologica, conform activitatii principale (cod CAEN 8623) din baza de date ONRC.Asociatii SC Polident SRL (Masca Mihail Dan, 
Masca Aurel Anastasiu si Masca Diana Elena) au posibila legatura de rudenie cu doamna Masca Anastasia asociatul unic, administratorul si reprezentantul legal la SC 
Crownlab SRL. Asociatul si administratorul al SC Polident SRL, domnul Masca Mihail Dan, are proiect depus ca asociat unic si administrator al SC Dental Arena Clinic SR
la OJPDRP Brasov avand titlul proiectului : “Infiintare clinica stomatologica in comuna Prejmer, judetul Brasov” cu nr. de inreg.F312M011270800132, conform 
documentului 16 si este in stadiul de evaluare conform fluxului depunere- evaluare din baza de date SPCDR.In localitatea Cristesti mai exista o Cerere de finantare depusa 
in aceeasi sesiune (01/12), in aceiasi zi,cu acelasi titlu, cu acelasi obiect de activitate (cod Caen 3250) de catre SC Sincra Dent SRL cu titlul proiectului "Infiintare laborator 
tehnica dentara in Cristesti, judetul Mures", cu nr.de inreg. F312M011272800040.S-a verificat in baza de date ONRC daca intre cele doua societati (SC Sincradent SRL si 
SC Crownlab SRL) si inclusiv actionari/asociati/administratori exista legaturi. Intre cele doua societati (SC Sincradent SRL si SC Crownlab SRL)conform datelor existente in 
baza de date ONRC nu exista legaturi. La pct. EG1 s-a bifat NU,intrucat situatia descrisa in cadrul memoriului justificativ nu corespunde cu realitatea de pe teren. Conform 
manualului de procedura pentru evalurea si selectarea cererilor de finantare pentru proiecte de investitii-Formulare- vers.07, punctele de verificat in cadrul documentelor 
prezentate pentru verificarea criteriului general de eligibilitate sunt Studiul de fezabilitate sau Memoriul justificativ.Pe cladirea imobilului s-a constatat prezenta unui afis de 
cabinet de medicina si radiologie dentara. In calitate de locatoare este SC Polident SRL, care la parter are activitate de asistenta stomatologica, conform activitatii principale 
(cod CAEN 8623) din baza de date ONRC.La data vizitei pe teren in incinta spatiului de la etaj, care face obiectul Contractului de inchiriere, s-a constatat existenta unor 
echipamente de laborator de tehnica dentara. La momentul vizitei pe teren în spaţiul închiriat (spatiul de la etajul cladirii) se desfaşura activitate. Alimentarea cu energie 
electrica, gaz şi apa curenta se face din reţelele stradale, aflate la limita proprietaţii, prin branşamente şi racord comune cu locatoare SC Polident SRL.

1015 312 C 01 12 7 28 00042 2012 9 28

REALIZARE INVESTIŢIE 
CLINICĂ MEDICALĂ 

STOMATOLOGICĂ ŞI 
DOTAREA ACESTEIA CU 

ECHIPAMENTE, RACORDURI, 
ASIGURARE UTILITĂŢI, 

ÎMPREJMUIRE, AMENAJARE 
LOCURI DE PARCARE. 

DEMOLARE CONSTRUCŢIE 
EXISTENTĂ

SC BUD DENTAL 
PRACTICE SRL MURES

Comuna/Oras 
SANGEORGIU DE 

MURES Sat 
SANGEORGIU DE 

MURES

- - - - - - - - - - 178.391 7.826 124.873 0 53.518 154.765.747

La Punctul 1 s-a bifat NU deoarece in urma verificarii in Baza de date RECOM s-a stabilit ca dl. Bud Eugen Silviu, asociat unic si administrator al SC Bud Dental Practice 
SRL este asociat majoritar si in SC Algocalm SRL precum si in SC Algocalm II SRL, detinand 33,33% din partile sociale.SC Bud Dental Practice SRL este infiintata in anul 
2012 si isi va desfasura activitatea aferenta codurilor CAEN (rev 2) 8623, 8621 si 8622 conform documentelor depuse in proiect. SC Algocalm SRL este infiintata in anul 
1996, desfasurand activitate aferenta codurilor CAEN (rev 2) 8622 si 8623.SC Algocalm II SRL este infiintata in anul 2003, desfasurand activitate aferenta codurilor CAEN 
(rev 2) 8622 si 8623. Tinand cont ca nu s-au mentionat in doc 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor aceste legaturi, conform metodologiei de 
verificare a criterilor de eligibilitate solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili. La Punctul 1 s-a bifat NU deoarece in urma verificarii in Baza de date RECOM s-a 
stabilit ca dl. Bud Eugen Silviu, asociat unic si administrator al SC Bud Dental Practice SRL este asociat majoritar si in SC Algocalm SRL precum si in SC Algocalm II 
SRL, detinand 33,33% din partile sociale.SC Bud Dental Practice SRL este infiintata in anul 2012 si isi va desfasura activitatea aferenta codurilor CAEN (rev 2) 8623, 8621 
si 8622 conform documentelor depuse in proiect. SC Algocalm SRL este infiintata in anul 1996, desfasurand activitate aferenta codurilor CAEN (rev 2) 8622 si 8623.SC 
Algocalm II SRL este infiintata in anul 2003, desfasurand activitate aferenta codurilor CAEN (rev 2) 8622 si 8623. Tinand cont ca nu s-au mentionat in doc 11.3 Declaratia 
privind incadrarea in categoria microintreprinderilor aceste legaturi, conform metodologiei de verificare a criterilor de eligibilitate solicitantul nu apartine categoriei 
beneficiarilor eligibili.

1016 312 M 01 12 7 28 00037 2012 9 28

ÎNFIINȚARE ȘI  DOTARE  
ATELIER DE PRELUCRARE 
CHERESTEA ÎN SASCHIZ, 

JUD MUREȘ 

SC DIVALDIA 
SRL MURES

Comuna/Oras 
SASCHIZ Sat 

SASCHIZ
- - - - - - - - - - 233.999 0 198.899 0 35.100 154.964.646

EG1 S-a bifat nu intrucat conform datelor din Studiul de fezabilitate si conform E4.1 Raportul asupra verificarii pe teren nr 1991/22.07.2013 intocmit de expertii SVCF 
OJPDRP Mures solicitantul nu are utilitati separate necesare functionarii obiectivului. Utilajele si echipamentele tehnologice cu montaj vor fi amplasate in hala inchiriata de 
la SC FORSA SVA SRL, conform Contractului de inchiriere nr.1237/25.09.2012 aflata in localitatea Saschiz, Ferma de exploatație hameicola nr. 6 corp C3, jud Mureș. 
Proprietarul SC Forsa SVA SRL reprezentat prin dl Bacisor Marius Iulian are proiect FEADR in curs de implementare contractat in anul 2011 cu nr. de inreg. C 
312M011072800027 avand titlul “Achizitii de utilaje pentru fabricarea elementelor de dulgherie, tamplarie pentru constructii si activitati mestesugaresti la SC Forsa SVA 
SRL” si are acelasi obiect de activitate cod CAEN1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii cu solicitantul SC Divaldia SRL. Corpul de 
cladire C3 este o cladire de tip D+P+3E cu structura in cadre de beton si inchideri perimetrale din zidarie de caramida. Cladirea este racordata la reteaua de electricitate 
aflata in imediata apropiere a cladirii. Nu exista alimentare cu gaz metan. Alimentarea cu apa se poate face dintr un put existent aflata in incinta amplasamentului. Cladirea 
C3 este lipita de cladirea C1 in care se desfasoara activitate de dulgherie si tamplarie lemn de catre proprietarul SC Forsa SVA SRL, iar cele doua cladiri comunica intre e
Principalul furnizor al materiei prime-cherestea- in procent de 96,62% este SC Forsa SVA SRL. In Studiul de fezabilitate nu s-a specificat faptul că proiectul nu are utilităţi 
separate. EG1 S-a bifat nu intrucat conform datelor din Studiul de fezabilitate si conform E4.1 Raportul asupra verificarii pe teren nr 1991/22.07.2013 intocmit de expertii 
SVCF OJPDRP Mures solicitantul nu are utilitati separate necesare functionarii obiectivului. Utilajele si echipamentele tehnologice cu montaj vor fi amplasate in hala 
inchiriata de la SC FORSA SVA SRL, conform Contractului de inchiriere nr.1237/25.09.2012 aflata in localitatea Saschiz, Ferma de exploatație hameicola nr. 6 corp C3, 
jud Mureș. Proprietarul SC Forsa SVA SRL reprezentat prin dl Bacisor Marius Iulian are proiect FEADR in curs de implementare contractat in anul 2011 cu nr. de inreg. C 
312M011072800027 avand titlul “Achizitii de utilaje pentru fabricarea elementelor de dulgherie, tamplarie pentru constructii si activitati mestesugaresti la SC Forsa SVA 
SRL” si are acelasi obiect de activitate cod CAEN1623-Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii cu solicitantul SC Divaldia SRL. Corpul de 
cladire C3 este o cladire de tip D+P+3E cu structura in cadre de beton si inchideri perimetrale din zidarie de caramida. Cladirea este racordata la reteaua de electricitate 
aflata in imediata apropiere a cladirii. Nu exista alimentare cu gaz metan. Alimentarea cu apa se poate face dintr un put existent aflata in incinta amplasamentului. Cladirea 
C3 este lipita de cladirea C1 in care se desfasoara activitate de dulgherie si tamplarie lemn de catre proprietarul SC Forsa SVA SRL, iar cele doua cladiri comunica intre e
Principalul furnizor al materiei prime-cherestea- in procent de 96,62% este SC Forsa SVA SRL. In Studiul de fezabilitate nu s-a specificat faptul că proiectul nu are utilităţi 
separate.

1017 312 M 01 12 7 28 00035 2012 9 28

CREAREA UNEI NOI 
CAPACITATI DE PRODUCTIE 

DE IMBRACAMINTE PRIN 
MASURA 312 – „SPRIJIN 
PENTRU CREAREA SI 

DEZVOLTAREA DE MICRO-
INTREPRINDERI”.

RUSAN TEXTILE 
SRL MURES

Comuna/Oras 
SANCRAIU DE 

MURES Sat NAZNA
- - - - - - - - - - 238.785 0 200.000 0 38.785 155.164.646

Având în vedere: - că dreptul real constituit asupra bunului imobil care face obiectul investiției propuse prin proiect, prin contractul de comodat autentificat cu nr. 1370, din 
data de 20.09.2012, nu este înscris în cartea funciară,- și, conform documentului justificativ ”Încheiere de respingere nr. 53978” în baza căruia s-a respins cererea cu privire 
la imobilul cu nr. Cadastral-, nr. Topografic 135/2 înscris în cartea funciară 50681, motivat de faptul că nu sunt îndeplinite condițiile legale,Nu este îndeplinit criteriul de 
eligibilitate EG6.Conform vizitei pe teren din data de 19.04.2013, s-a consemnat faptul că în imobilul care face obiectul investiției, societatea SC RUSANCOM PROD SRL, 
în calitate de comodant, desfășoară același tip de activitate ca și comodatarul, SC RUSAN TEXTILE SRL, care are calitatea de solicitant, în aceeași locație. Conform 
Contractului de comodat autentificat cu nr. 1370, din data de 20.09.2012, dreptul de folosință asupra imobilului care face obiectul investiției, cu titlu de împrumut pentru 
perioada 18.09.2012-18.09.2023, trebuia să confere solicitantului dreptul de folosinta asupra imobilului inca din momentul semnarii contractului in cauza. Faptul că, la vizita 
pe teren, în locația în care urma să se desfășoare activitatea propusă prin proiect se desfășura deja, același tip de activitate de către societatea cu care solicitantul a înche
contractul de comodat mai sus amintit, conduce la neeligibilitatea proiectului, prin constatarea făcută la vizita pe teren.Deoarece este neclar daca toate investitiile se 
inacdreaza in activitatea specifica codului CAEN pentru care se solicita finantare si datorita faptului ca nu se solicita informatii suplimentatre, proiectul fiind declarat neeligi
in baza vizitei in teren, se intocmeste bugetul indicativ prin preluarea acestuia din cererea de finantare.
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1018 312 M 01 12 7 28 00033 2012 9 28

ACHIZITIE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE 

PERFORMANTE LA SC 
LOGHINMOB SRL

SC LOGHINMOB 
SRL MURES

Comuna/Oras 
BREAZA Sat 

BREAZA
- - - - - - - - - - 235.237 0 903.440 0 159.431 156.068.086

Se solicita inform suplim. cu privire la pct EG1 Referitor la pct 4.1- s-a regasit in baza de date BDPS o parte din echipamentele dorite a fi achizitionate de catre solicitant. 
Referitor la pct.4.2 - avand in vedere faptul ca o parte din echipamentele dorite a fi achizitionate de catre solicitant s-au regasit in baza de date BDPS, aceste extrase au fost 
tiparite si atasate de catre expertul OJPDRP Mures. Referitor la pct.4.3 - preturile utilizate pentru bunuri nu se incadreaza in limitele prevazute in baza de date BDPS Ref. la 
pct.4.4 - Solicitantul a prezentat cate 3 oferte pentru categoria de bunuri.Pentru categoria de servicii s-a regasit in baza de date BDPS, s-a tiparit si s-a atasat acest extras 
de catre expertul OJPDRP Mures. In cadrul sesiunii de depunere 01 din 2012, la OJPDRP MURES s-au depus doua proiecte din aceiasi localitate pe masura 312, investitii 
noi, proiecte fara constructii-montaj si anume:1.F 312M011272800033/28.09.2012 – solicitant S.C. Loghinmob S.R.L. avand titlul „Achizitie utilaje si echipamente 
performante la SC Loghinmob SRL” propunand prin proiect, dotarea unui atelier de productie panouri din lemn in comuna Breaza, sat Breaza, judetul Mures.2.F 
312M011272800046/28.09.2012 – solicitant SC PESCAMOB PAN SRL avand titlul „Achizitie utilaje si echipamente performante la SC Pescamob Pan SRL”, proiect care 
propune dotarea unui atelier de productie mobilier in comuna Breaza, sat Breaza, judetul Mures.Din verificarea celor două cereri de finanţare precum şi a documentelor 
anexate acestora, am constatat faptul că, aceste proiecte au in comun următoarele:-au acelaşi titlu al proiectului;-au acelasi sediu social conform Certificatelor de 
inregistrare eliberate de ORC, -au inchiriat imobilele practic de la aceiaşi persoană, SC Loghinmob SRL de la Pescar Radu Mircea, iar SC Pescamob Pan SRL de la SC 
Fortis CO SRL, prin administrator Pescar Radu Mircea, tatăl reprezentantului legal al SC Pescamob Pan SRL. -imobilele inchiriate sunt învecinate fiind inscrise in Cartea 
funciară nr. 50336, respectiv 50335 sub denumirea de Corp I şi II, respectiv Corp III şi IV. -contractele de închiriere au fost incheiate în aceiaşi zi fiind autentificate de 
acelaşi notar public. -certificatele constatatoare au fost ridicate de aceiasi persoana, in aceiasi zi.-ambii solicitanti au acelaşi consultant SC Alpha Consulting SRL. -
memoriile justificative au fost întocmite în aceiaşi zi, folosind acelaşi curs lei/euro şi au depus Cererile de finanţare în aceiaşi zi. În Memoriul justificativ se specifică faptul că 
SC LOGHINMOB SRL va avea ca obiectiv realizarea de panouri din cherestea pentru industria mobilei de lux şi în amenajări interioare iar SC PESCAMOB PAN SRL va 
produce după implementarea investiţiei mobilier şi diferite repere(având ca materie primă panourile din cherestea). Deoarece SC Pescamob Pan SRL specifica în Memoriul 
justificativ că va achiziţiona ca materii prime cherestea şi panouri de lemn considerăm complementare atât cele două activităţi cât şi utilajele ce se vor achiziţiona prin 
proiect.-extrasele de cont sunt emise in acelasi zi si de aceeasi banca- eliberate de Alpha Bank Romania- Sucursala Targu Mures, Piata Victoriei nr.5, jud. Mures-ambele 
proiecte au amplasamentele în aceiaşi curte având acces comun din reţeaua stradală, precum şi branşamente şi racorduri comune la utilităţi. La momentul vizitei pe teren s-
a constat faptul ca alimentarea cu energie electrica, gaz şi apa curenta a cladirilor (corp C3 conform extrasului CF nr.50335 - SC Loghinmob SRL si corp C1- conform 
extrasului CF nr.50336 - SC Pescamob SRL) se face din reţelele stradale, aflate la limita proprietaţii, prin branşamente şi racord comune cu proprietarul (Pescar Radu 
Mircea) şi cu SC Pescamob Pan SRL, solicitant de asemenea in cadrul masurii 312 sesiunea 01/12, avand numarul de înregistrare F 312M011272800046/28.09.2012.Prin 
E 3.4 Fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare s-a solicitat o descriere a clădirii în care se vor amplasa utilajele achiziţionate prin proiect şi modul de asigurare a 
utilităţilor necesare desfăşurării activităţii, precum şi un Plan de amplasare a utilajelor în fluxul tehnologic. Din răspunsul solictantului reiese faptul că spaţiile unde se vor 
amplasa utilajele necesită recompartimentări, un spatiu cu destinatia magazie pentru materiale marunte necesare procesului tehnologic, unul cu destinatia vestiar si loc 
pentru servitul mesei de catre personalul muncitor, precum şi modificări ale instalaţiei electrice existente.Deasemenea este necesar a fi infiintata o retea de alimentare cu 
curent a utilajelor si una de legare a acestora la impamantare. Cheltuilelile cu toate aceste lucrări nu au fost cuprinse în Bugetul indicativ.In cadrul sesiunii de depunere 01 
din 2012, la OJPDRP MURES s-au depus doua proiecte din aceiasi localitate pe masura 312, investitii noi, proiecte fara constructii-montaj si anume:1.F 
312M011272800033/28.09.2012 – solicitant S.C. Loghinmob S.R.L. avand titlul „Achizitie utilaje si echipamente performante la SC Loghinmob SRL” propunand prin 
proiect, dotarea unui atelier de productie panouri din lemn in comuna Breaza, sat Breaza, judetul Mures.2.F 312M011272800046/28.09.2012 – solicitant SC PESCAMOB 
PAN SRL avand titlul „Achizitie utilaje si echipamente performante la SC Pescamob Pan SRL”, proiect care propune dotarea unui atelier de productie mobilier in comuna 
Breaza, sat Breaza, judetul Mures.Din verificarea celor două cereri de finanţare precum şi a documentelor anexate acestora, am constatat faptul că, aceste proiecte au in 
comun următoarele:-au acelaşi titlu al proiectului;-au acelasi sediu social conform Certificatelor de inregistrare eliberate de ORC, -au inchiriat imobilele practic de la aceiaşi 
persoană, SC Loghinmob SRL de la Pescar Radu Mircea, iar SC Pescamob Pan SRL de la SC Fortis CO SRL, prin administrator Pescar Radu Mircea, tatăl 
reprezentantului legal al SC Pescamob Pan SRL. -imobilele inchiriate sunt învecinate fiind inscrise in Cartea funciară nr. 50336, respectiv 50335 sub denumirea de Corp I
II, respectiv Corp III şi IV. -contractele de închiriere au fost incheiate în aceiaşi zi fiind autentificate de acelaşi notar public. -certificatele constatatoare au fost ridicate de 
aceiasi persoana, in aceiasi zi.-ambii solicitanti au acelaşi consultant SC Alpha Consulting SRL. -memoriile justificative au fost întocmite în aceiaşi zi, folosind acelaşi curs 
lei/euro şi au depus Cererile de finanţare în aceiaşi zi În Memoriul justificativ se specifică faptul că SC LOGHINMOB SRL va avea ca obiectiv realizarea de panouri d
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INFIINTARE SECTIE DE 
PRODUCTIE MOBILIER, DE 

CATRE TIMISESCU BOGDAN 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA IN SATUL 
LEGHIN,COMUNA 

PIPIRIG,JUDETUL NEAMT

TIMISESCU 
BOGDAN 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

NEAMT Comuna/Oras 
PIPIRIG Sat LEGHIN - - - - - - - - - - 233.348 0 198.346 0 35.002 156.266.432

EG 1 - Prin contractul de inchiriere nr.2054 din data de 19.08.2012 , TIMISESCU BOGDAN – I I,inchiriaza suprafata de teren curti – constructii de 1977 mp , impreuna cu 
cladirea C1 – suprafata de 351 mp, cu destinatie atelier de prelucrare lemn,construit din boltari,pe fundatie de beton,acoperit cu tabla si C2 – cu suprafata de 198 mp cu 
destinatie - uscator si punct termic , construita din boltari ,pe fundatie de beton, acoperita cu tabla , pe o durata de 10 ani si 3 luni din data de 19.08.2012 ; de la Timisescu 
Ioan, Timisescu Zoita si societatea detinuta de acestia SC MIZO SRL.Pe aceasta locatie se afla si alte cladiri ale societatii SC MIZO SRL , al carui obiect principal de 
activitate este cod CAEN 1610 – Taierea si rindeluirea lemnului si alte activitati secundare, care desfasoara activitate la data vizitei pe teren . Cladirea C1 are in interior 
masini pentru prelucrare lemn, care au functionat ,deoarece pe jos era rumegus rezultat in urma operatiunilor desfasurate. In Memoriul justificativ nu se face 
referire.la.aceste.utilaje. Cladirea C2 este compusa din camera centralei si uscatorul in care era depozitata scandura si dulap la data vizitei pe teren.Utilitatile pentru II 
TIMISECU BOGDAN sunt comune cu ale societatii SC MIZO SRL .Accesul la cladiri se face din drumul de exploatare si este comun cu al societatii SC MIZO SRL 
.Alimentarea cu apa – este realizata de la putul forat din incinta SC MIZO SRL , Alimentarea cu energie elctrica este realizata prin bransament trifazat cu impamantare de 
reteaua electrica din zona,comun cu SC MIZO SRLImobilul nu este conectat la fosa septica si nu are amenajate grupuri sociale pentru angajati , nici nu se propune prin 
cheltuili neeligibile.Situatia existenta pe teren nu corespunde cu cea din Cererea de finantare si documentele atasate.Conditiile existente pe teren nu permit realizarea 
investitiilor prevazute in Studiul de Fezabilitate din proiectul propus. Am atasat extras din baza de date pentru servicii. EG 1 - Prin contractul de inchiriere nr.2054 din data 
de 19.08.2012 , TIMISESCU BOGDAN – I I,inchiriaza suprafata de teren curti – constructii de 1977 mp , impreuna cu cladirea C1 – suprafata de 351 mp, cu destinatie 
atelier de prelucrare lemn,construit din boltari,pe fundatie de beton,acoperit cu tabla si C2 – cu suprafata de 198 mp cu destinatie - uscator si punct termic , construita din 
boltari ,pe fundatie de beton, acoperita cu tabla , pe o durata de 10 ani si 3 luni din data de 19.08.2012 ; de la Timisescu Ioan, Timisescu Zoita si societatea detinuta de 
acestia SC MIZO SRL.Pe aceasta locatie se afla si alte cladiri ale societatii SC MIZO SRL , al carui obiect principal de activitate este cod CAEN 1610 – Taierea si 
rindeluirea lemnului si alte activitati secundare, care desfasoara activitate la data vizitei pe teren . Cladirea C1 are in interior masini pentru prelucrare lemn, care au 
functionat ,deoarece pe jos era rumegus rezultat in urma operatiunilor desfasurate. In Memoriul justificativ nu se face referire.la.aceste.utilaje. Cladirea C2 este compusa din 
camera centralei si uscatorul in care era depozitata scandura si dulap la data vizitei pe teren.Utilitatile pentru II TIMISECU BOGDAN sunt comune cu ale societatii SC 
MIZO SRL .Accesul la cladiri se face din drumul de exploatare si este comun cu al societatii SC MIZO SRL .Alimentarea cu apa – este realizata de la putul forat din incinta 
SC MIZO SRL , Alimentarea cu energie elctrica este realizata prin bransament trifazat cu impamantare de la reteaua electrica din zona,comun cu SC MIZO SRLImobilul nu 
este conectat la fosa septica si nu are amenajate grupuri sociale pentru angajati , nici nu se propune prin cheltuili neeligibile.Situatia existenta pe teren nu corespunde cu 
cea din Cererea de finantare si documentele atasate.Conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in Studiul de Fezabilitate din proiectul propus.
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CONSTRUIRE UNITATE 
PENTRU FABRICAREA 

PRODUSELOR 
MESTESUGARESTI

S.C. FIL TIMBER 
S.R.L. NEAMT

Comuna/Oras 
RAUCESTI Sat 

OGLINZI
- - - - - - - - - - 220.000 23.520 187.000 0 33.000 156.453.432

EG2:investiţia nu este viabilă din următoarele considerente:Fluxul de producţie este incomplet lipsind partea de iniţiere a procurării şi depozitării materiei prime.Nu se 
detaliază modul de execuţie a căsuţelor mobile(în fabrică sau la locul de punere în operă) ,tipul lor ,modul de asigurare a comenzilor de la beneficiari, necesarul de material 
lemnos pe lună.În procesul tehnologic pentru execuţia căselor din lemen se folosesc şi alte sortimente din lemn ,alte materiale conexe care nu se regăsesc în descrierea 
fluxului tehnologic .În previzunile economice nu este argumentată strategia de preţ :sortimente şi cantitate de lemn necesar,manoperă execuţie elemente construcţie case 
cu montaj sau fără montaj.Nu se precizează cum este asigurat transportul lemnului de la furnizori şi cum se asigură manipularea şi depozitarea materialului 
lemnos.Structurile din lemn executate este necesar să fie depozitate şi uscate la locul debitării sau la locul de punere în operă .Nu este descris cum se realizează această 
fază şi cum se asigura transportul la beneficiari.Activitatea principală din planul de afacere –execuţie case din lemn mobile este activitatea majoritară valoric ce determină 
viabilitatea economico- financiară a firmei..Luînd în considerare sumarul din cap 3.8 –Caracteristici tehnice şi funcţionale ale echipamentelor solicitate se remarcă solicitar
preponderent valorică a strungului de uniformizat buşteni în valoare de 95.000 Euro. În baza de date de pe site APDRP valoarea strungului de prelucrat lemn este mult mai 
mică.Verificarea oferetelor prezentate conduce la concluzia că firmele pentru care s-au prezentat oferte nu sînt relevante pe piaţa comercializării utilajelor pentru prelucrarea 
lemnului asfel:Firma SCMondo Bec SRL sat Oglinzi ,com.Răuceşti nu se regăseşte la verificarea ONRC înregistrarea fiscală ducînd la firma E-Contintermed SRL din sat 
Valea Lupului ,jud.Iaşi care a primit număr nou de înregistrare ]n 2013 J22/896/2013Firma S.C Atelier 90 SRL Iaşi este firmă cu activitate principală codul CAEN 7111-
activităţi de arhitectură.Firma SC Carpentry Patrol SRL jud Suceava -are activitate principală codul CAEN 1623 –Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru 
construcţiiPentru functionarea investitiei propuse nu s-au prevăzut în bugetul indicativ urmatoarelor bunuri: dotari PSI, dotari protectia muncii, dotări birou,dotări zona 
vestiare care include şi grupul sanitar. Nu s-a prevăzut zonă pentru depozitare materia primă –buşteni şi produse finite EG2:investiţia nu este viabilă din următoarele 
considerente:Fluxul de producţie este incomplet lipsind partea de iniţiere a procurării şi depozitării materiei prime.Nu se detaliază modul de execuţie a căsuţelor mobile(în 
fabrică sau la locul de punere în operă) ,tipul lor ,modul de asigurare a comenzilor de la beneficiari, necesarul de material lemnos pe lună.În procesul tehnologic pentru 
execuţia căselor din lemen se folosesc şi alte sortimente din lemn ,alte materiale conexe care nu se regăsesc în descrierea fluxului tehnologic .În previzunile economice nu 
este argumentată strategia de preţ :sortimente şi cantitate de lemn necesar,manoperă execuţie elemente construcţie case cu montaj sau fără montaj.Nu se precizează cum 
este asigurat transportul lemnului de la furnizori şi cum se asigură manipularea şi depozitarea materialului lemnos.Structurile din lemn executate este necesar să fie 
depozitate şi uscate la locul debitării sau la locul de punere în operă .Nu este descris cum se realizează această fază şi cum se asigura transportul la beneficiari.Activitatea 
principală din planul de afacere –execuţie case din lemn mobile este activitatea majoritară valoric ce determină viabilitatea economico- financiară a firmei..Luînd în 
considerare sumarul din cap 3.8 –Caracteristici tehnice şi funcţionale ale echipamentelor solicitate se remarcă solicitarea preponderent valorică a strungului de uniformizat 
buşteni în valoare de 95.000 Euro. În baza de date de pe site APDRP valoarea strungului de prelucrat lemn este mult mai mică.Verificarea oferetelor prezentate conduce la 
concluzia că firmele pentru care s-au prezentat oferte nu sînt relevante pe piaţa comercializării utilajelor pentru prelucrarea lemnului asfel:Firma SCMondo Bec SRL sat 
Oglinzi ,com.Răuceşti nu se regăseşte la verificarea ONRC înregistrarea fiscală ducînd la firma E-Contintermed SRL din sat Valea Lupului ,jud.Iaşi care a primit număr nou 
de înregistrare ]n 2013 J22/896/2013Firma S.C Atelier 90 SRL Iaşi este firmă cu activitate principală codul CAEN 7111-activităţi de arhitectură.Firma SC Carpentry Patrol 
SRL jud Suceava -are activitate principală codul CAEN 1623 –Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţiiPentru functionarea investitiei propuse 
nu s-au prevăzut în bugetul indicativ urmatoarelor bunuri: dotari PSI, dotari protectia muncii, dotări birou,dotări zona vestiare care include şi grupul sanitar. Nu s-a prevăzut 
zonă pentru depozitare materia primă –buşteni şi produse finite Beneficiarul a prezentat 3 oferte pentru utilajele solicitate prin proiect.Solicitarea preponderent valorică este 
strungul de uniformizat buşteni în valoare de 95.000 Euro. Nu s-au prezentat oferte de la firme relevante pe piaţa comercializării utilajelor pentru prelucrarea lemnului 
asfel:Firma SCMondo Bec SRL sat Oglinzi ,com.Răuceşti nu se regăseşte la verificarea ONRC înregistrarea fiscală ducînd la firma E-Contintermed SRL din sat Valea 
Lupului ,jud.Iaşi care a primit număr nou de înregistrare J22/896/2013 cu activitate principală codul caen 4619-Intermedieri in comerţ cu diverse produse Firma S.C Atelier 
90 SRL Iaşi este firmă cu activitate principală codul CAEN 7111-activităţi de arhitectură.Firma SC Patrol SRL-are activitate principală codul CAEN 1623 –Fabricarea altor 
elemente de dulgherie şi tîmplărie pentru construcţii. Beneficiarul a prezentat 3 oferte pentru utilajele solicitate prin proiect.Solicitarea preponderent valorică este strungul de 
uniformizat buşteni în valoare de 95.000 Euro. Nu s-au prezentat oferte de la firme relevante pe piaţa comercializării utilajelor pentru prelucrarea lemnului asfel:Firma 
SCMondo Bec SRL sat Oglinzi ,com.Răuceşti nu se regăseşte la verificarea ONRC înregistrarea fiscală ducînd la firma E-Contintermed SRL din sat Valea Lupului ,jud.Iaşi 
care a primit număr nou de înregistrare J22/896/2013 cu activitate principală codul caen 4619-Intermedieri in comerţ cu diverse produse Firma S.C Atelier 90 SRL Iaşi este 
firmă cu activitate principală codul CAEN 7111-activităţi de arhitectură Firma SC Patrol SRL-are activitate principală codul CAEN 1623 –Fabricarea altor elemente d
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„CONSTRUIRE UNITATE 
PENTRU FABRICAREA 

PRODUSELOR DIN MATERIAL 
PLASTIC”

S.C. 
EUROGABIFOR 

S.R.L.
NEAMT

Comuna/Oras 
RAUCESTI Sat 

OGLINZI
- - - - - - - - - - 219.655 23.520 186.706 0 32.949 156.640.138

Punctul 1.2;1.5 Declaratia F nu este semnata de reprezentantul legal domnul Badarau Gabriel Punctul 1.2;1.5 Declaratia F nu este semnata de reprezentantul legal domnul 
Badarau GabrielPct.1.6 – Declaratia pentru punctul de lucru este semnata de o alta persoana si nu de reprezentantul legal al proiectului. EG 2- – productia nu este 
diversificata pe produse si pretul este acelasi pe fiecare produs . Nu este prezentat calculul productivitatii utilajelor pe durata normata de functionare ,pe zi,luna,an .Conform 
metodologiei veniturile se calculeaza pe cantitati de produs tinand cont de pretul pe unitatea de masura diferentiat pe fiecare obiect de activitate.Nu sunt justificate 
productiile obtinute si tarifele.Nu s-a prezentat fluxul de productie si nu specifica rolul fiecarei masini in procesul de realizare a fiecarui produs.Achizitiile nu sunt 
fundamentate in funnctie de productiile prognozate corelate cu caracteristicile functionale ale utilajelor.EG 3 – Declaratia pe proprie raspundere ( documentul 11.3)nu este 
semnata de reprezentantul legal al proiectuluiEG 4 – Declaratia pe proprie raspundere(documentul 15.2) nu este semnata de reprezentantul legal al proiectului EG 8 - 
Declaratia pe proprie raspundere(documentul 17) nu este semnata de reprezentantul legal al proiectului EG 2- – productia nu este diversificata pe produse si pretul este 
acelasi pe fiecare produs . Nu este prezentat calculul productivitatii utilajelor pe durata normata de functionare ,pe zi,luna,an .Conform metodologiei veniturile se calculeaza 
pe cantitati de produs tinand cont de pretul pe unitatea de masura diferentiat pe fiecare obiect de activitate.Nu sunt justificate productiile obtinute si tarifele.Nu s-a prezentat 
fluxul de productie si nu este specificat rolul fiecarei masini in procesul de realizare a fiecarui produs.Achizitiile nu sunt fundamentate in funnctie de productiile prognozate 
corelate cu caracteristicile functionale ale utilajelor.EG 3 – Declaratia pe proprie raspundere ( documentul 11.3)nu este semnata de reprezentantul legal al proiectuluiEG 4 – 
Declaratia pe proprie raspundere(documentul 15.2) nu este semnata de reprezentantul legal al proiectului EG 2- – productia nu este diversificata pe produse si pretul este 
acelasi pe fiecare produs . Nu este prezentat calculul productivitatii utilajelor pe durata normata de functionare ,pe zi,luna,an .Conform metodologiei veniturile se calculeaza 
pe cantitati de produs tinand cont de pretul pe unitatea de masura diferentiat pe fiecare obiect de activitate.Nu sunt justificate productiile obtinute si tarifele.Nu s-a prezentat 
fluxul de productie si nu specifica rolul fiecarei masini in procesul de realizare a fiecarui produs.Achizitiile nu sunt fundamentate in funnctie de productiile prognozate 
corelate cu caracteristicile functionale ale utilajelor. EG 2- – productia nu este diversificata pe produse si pretul este acelasi pe fiecare produs . Nu este prezentat calculul 
productivitatii utilajelor pe durata normata de functionare ,pe zi,luna,an .Conform metodologiei veniturile se calculeaza pe cantitati de produs tinand cont de pretul pe 
unitatea de masura diferentiat pe fiecare obiect de activitate.Nu sunt justificate productiile obtinute si tarifele.Nu s-a prezentat fluxul de productie si nu specifica rolul fiecarei 
masini in procesul de realizare a fiecarui produs.Achizitiile nu sunt fundamentate in funnctie de productiile prognozate corelate cu caracteristicile functionale ale utilajelor. In 
comuna Raucesti se mai regasesc urmatoarele proiecte: SC FIBOPLAST SRL, SC GEKAUCIUC SRL, cu obiectul de activitate cod CAEN 2222 si 2221 si SC Brasemart 
SRL ; SC ANKMANUART SRL;SC Filtimber ; SC IRA SALIX SRL srl cu cod CAEN 1629 ; SC Autoschop house cu cod caen 4520. Acelasi consultant se regaseste la mai 
multe proiecte in aceiasi comuna. In comuna Raucesti se mai regasesc urmatoarele proiecte: SC FIBOPLAST SRL, SC GEKAUCIUC SRL, cu obiectul de activitate cod 
CAEN 2222 si 2221 si SC Brasemart SRL ; SC ANKMANUART SRL;SC Filtimber ; SC IRA SALIX SRL srl cu cod CAEN 1629 ; SC Autoschop house cu cod caen 4520. 
Acelasi consultant se regaseste la mai multe proiecte in aceiasi comuna. Punctul 1.2;1.5 Declaratia F nu este semnata de reprezentantul legal domnul Badarau Gabriel.EG 
2- – productia nu este diversificata pe produse si pretul este acelasi pe fiecare produs . Nu este prezentat calculul productivitatii utilajelor pe durata normata de functionare 
,pe zi,luna,an .Conform metodologiei veniturile se calculeaza pe cantitati de produs tinand cont de pretul pe unitatea de masura diferentiat pe fiecare obiect de activitate.Nu 
sunt justificate productiile obtinute si tarifele.Nu s-a prezentat fluxul de productie si nu specifica rolul fiecarei masini in procesul de realizare a fiecarui produs.Achizitiile nu 
sunt fundamentate in funnctie de productiile prognozate corelate cu caracteristicile functionale ale utilajelor.EG 3 – Declaratia pe proprie raspundere ( documentul 11.3)nu 
este semnata de reprezentantul legal al proiectuluiEG 4 – Declaratia pe proprie raspundere(documentul 15.2) nu este semnata de reprezentantul legal al proiectului EG 8 - 
Declaratia pe proprie raspundere(documentul 17) nu este semnata de reprezentantul legal al proiectului Punctul 1.2;1.5 Declaratia F nu este semnata de reprezentantul 
legal domnul Badarau Gabriel.EG 2- – productia nu este diversificata pe produse si pretul este acelasi pe fiecare produs . Nu este prezentat calculul productivitatii utilajelor 
pe durata normata de functionare ,pe zi,luna,an .Conform metodologiei veniturile se calculeaza pe cantitati de produs tinand cont de pretul pe unitatea de masura diferentiat 
pe fiecare obiect de activitate.Nu sunt justificate productiile obtinute si tarifele.Nu s-a prezentat fluxul de productie si nu specifica rolul fiecarei masini in procesul de realizare 
a fiecarui produs.Achizitiile nu sunt fundamentate in funnctie de productiile prognozate corelate cu caracteristicile functionale ale utilajelor.EG 3 – Declaratia pe proprie 
raspundere ( documentul 11.3)nu este semnata de reprezentantul legal al proiectuluiEG 4 – Declaratia pe proprie raspundere(documentul 15.2) nu este semnata de 
reprezentantul legal al proiectului EG 8 - Declaratia pe proprie raspundere(documentul 17) nu este semnata de reprezentantul legal al proiectului
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CONSTRUIRE UNITATE 
PENTRU FABRICAREA 

PRODUSELOR 
MESTESUGARESTI

S.C. BRASEMART 
S.R.L NEAMT

Comuna/Oras 
RAUCESTI Sat 

OGLINZI
- - - - - - - - - - 219.853 38.400 186.875 0 32.978 156.827.013

EG2:investiţia nu este viabilă din următoarele considerente:Fluxul de producţie este incomplet lipsind partea de procurare şi depozităre a materiei prime, prelucrarea răchitei 
în vederea folosirii la împletituri, uscarea ulterioară.Activitatea propusă prin proiect este preponderent manufacturieră şi nu justifică achiziţia turbinei eoliene şi a 10 panori 
solare.Prin proiect solicitantul propune branşarea la reţeaua E-ON Moldova prin racord trifazat la reţeaua de 0,4 kw din zonă soluţie suficientă pentru activiteatea 
preponderent manufacturieră propusâ prin proiect.Suprafaţa halei de producţie este supradimensionată avînd în vedere utilajele solicitate şi lucru preponderent manual la 
bancurile de lucru(acestea nu sînt prevăzute în proiect).Astfel dimensiunile plane insumate a utilajelor şi spaţiul de lucru pentru 3 împletitori nu justifică dimensiunea halei 
.Cantitatea medie zilnică de materie primă folosită în activitatea de producere a cozilor de unelte şi a coşurior de nuiele nu justifică activitatea electrostivuitorului şi angajar
de şofer cu normă întreagă.Operaţiunile de manevrare a materiei prime şi produselor finite sînt secvenţiale ,cantităţile necesare activităţii manufacturiere fiind limitate 
nejustificîndu-se din punct de vedere a productivităţii şi viabilităţii planului de afacere.Din analiza prognozelor veniturilor şi capacităţii de producţie prognozate srezultă că se 
e vor realiza 40-42 coşuri in medie pe lună şi aproximativ 30-35 buc cozi de unelte.De asemeni maşina de ambalat paleţi are o productivitate la o singură rotaţie a foliei 
pentru ambalarea echivalentă cu producţia zilnică de împletituri.Capacitatea de producţie avută în vedere la anticiparea veniturilor nu acoperă productivitatea utilajelor 
solicitate prin proiect,dimensiunile halei de producţie sînt supraevaluate ,nu este închis procesul tehnologic cu toate fazele de producţie începînd cu procurarea,depozitarea 
,pregătirea materiei prime şi finalizînd cu depozitarea şi livrarea materiei prime. EG2:investiţia nu este viabilă din următoarele considerente:Fluxul de producţie este 
incomplet lipsind partea de procurare şi depozităre a materiei prime, prelucrarea răchitei în vederea folosirii la împletituri, uscarea ulterioară.Activitatea propusă prin proiect 
este preponderent manufacturieră şi nu justifică achiziţia turbinei eoliene şi a 10 panori solare.Prin proiect solicitantul propune branşarea la reţeaua E-ON Moldova prin 
racord trifazat la reţeaua de 0,4 kw din zonă soluţie suficientă pentru activiteatea preponderent manufacturieră propusâ prin proiect.Suprafaţa halei de producţie este 
supradimensionată avînd în vedere utilajele solicitate şi lucru preponderent manual la bancurile de lucru(acestea nu sînt prevăzute în proiect).Astfel dimensiunile plane 
insumate a utilajelor şi spaţiul de lucru pentru 3 împletitori nu justifică dimensiunea halei .Cantitatea medie zilnică de materie primă folosită în activitatea de producere a 
cozilor de unelte şi a coşurior de nuiele nu justifică activitatea electrostivuitorului şi angajarea de şofer cu normă întreagă.Operaţiunile de manevrare a materiei prime şi 
produselor finite sînt secvenţiale ,cantităţile necesare activităţii manufacturiere fiind limitate nejustificîndu-se din punct de vedere a productivităţii şi viabilităţii planului de 
afacere.Din analiza prognozelor veniturilor şi capacităţii de producţie prognozate srezultă că se e vor realiza 40-42 coşuri in medie pe lună şi aproximativ 30-35 buc cozi de 
unelte.De asemeni maşina de ambalat paleţi are o productivitate la o singură rotaţie a foliei pentru ambalarea echivalentă cu producţia zilnică de împletituri.Capacitatea de 
producţie avută în vedere la anticiparea veniturilor nu acoperă productivitatea utilajelor solicitate prin proiect,dimensiunile halei de producţie sînt supraevaluate ,nu este 
închis procesul tehnologic cu toate fazele de producţie începînd cu procurarea,depozitarea ,pregătirea materiei prime şi finalizînd cu depozitarea şi livrarea materiei prime. 
EG2:investiţia nu este viabilă din următoarele considerente:Fluxul de producţie este incomplet lipsind partea de procurare şi depozităre a materiei prime, prelucrarea răchitei 
în vederea folosirii la împletituri, uscarea ulterioară.Activitatea propusă prin proiect este preponderent manufacturieră şi nu justifică achiziţia turbinei eoliene şi a 10 panori 
solare.Prin proiect solicitantul propune branşarea la reţeaua E-ON Moldova prin racord trifazat la reţeaua de 0,4 kw din zonă soluţie suficientă pentru activiteatea 
preponderent propusâ prin proiect.Suprafaţa halei de producţie este supradimensionată avînd în vedere utilajele solicitate şi lucru preponderent manual la bancurile de 
lucru(acestea nu sînt prevăzute în proiect).Astfel dimensiunile plane insumate a utilajelor şi spaţiul de lucru pentru 3 împletitori nu justifică dimensiunea halei .Cantitatea 
medie zilnică de materie primă folosită în activitatea de producere a cozilor de unelte şi a coşurior de nuiele nu justifică activitatea electrostivuitorului şi angajarea de şofer
normă întreagă.Operaţiunile de manevrare a materiei prime şi produselor finite sînt secvenţiale ,cantităţile necesare activităţii manufacturiere fiind limitate nejustificîndu-se 
din punct de vedere a productivităţii şi viabilităţii planului de afacere.Din analiza prognozelor veniturilor şi capacităţii de producţie prognozate rezultă că se e vor realiza 40
coşuri in medie pe lună şi aproximativ 30-35 buc cozi de unelte.De asemeni maşina de ambalat paleţi are o productivitate la o singură rotaţie a foliei pentru ambalarea 
echivalentă cu producţia zilnică de împletituri.Capacitatea de producţie avută în vedere la anticiparea veniturilor nu acoperă productivitatea utilajelor solicitate prin 
proiect,dimensiunile halei de producţie sînt supraevaluate ,nu este închis procesul tehnologic cu toate fazele de producţie începînd cu procurarea,depozitarea ,pregătirea 
materiei prime şi finalizînd cu depozitarea şi livrarea materiei prime. EG2:investiţia nu este viabilă din următoarele considerente:Fluxul de producţie este incomplet lipsind 
partea de procurare şi depozităre a materiei prime, prelucrarea răchitei în vederea folosirii la împletituri, uscarea ulterioară.Activitatea propusă prin proiect este preponderent 
manufacturieră şi nu justifică achiziţia turbinei eoliene şi a 10 panori solare.Prin proiect solicitantul propune branşarea la reţeaua E-ON Moldova prin racord trifazat la reţea
de 0,4 kw din zonă soluţie suficientă pentru activiteatea preponderent propusâ prin proiect.Suprafaţa halei de producţie este supradimensionată avînd în vedere utilajele 
solicitate şi lucru preponderent manual la bancurile de lucru(acestea nu sînt prevăzute în proiect) Astfel dimensiunile plane insumate a utilajelor şi spaţiul de lucru pentru
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1023 312 C 01 12 1 29 00004 2012 9 21

CONSTRUIRE UNITATE 
PENTRU FABRICAREA 

PRODUSELOR 
MESTESUGARESTI

S.C. 
ANKMANUART 

S.R.L.
NEAMT

Comuna/Oras 
VANATORI-NEAMT 

Sat NEMTISOR
- - - - - - - - - - 219.853 38.400 186.875 0 32.978 157.013.888

EG1:Beneficiarul a declarat acelaşi amplasament identificat cu Extras de carte funciară nr.50743 /BCPI Tg.Neamţ şi pentru proiectul depus pe M313 
/F313M011212900001 pentru care a primit notificarea privind evaluarea in data de 18.03.2013 ulterior depunerii proiectului pe M312.Certificatul de urbanism este eliberat în 
baza PUZ –UTRnr.14 com aprobat prin HCL NR.34/31.08.2004Conform Cerificatului de urbanism solicitat pentru investiţia propusă prin proiect eliberarea Autorizaţiei de 
construire este condiţionată de aprobarea unui alt PUZ întocmit conform Legislaţiei în vigoare.În această situaţie nu s-a respectat Legea 350/2001 –completarea din OUG 
7/2011-astfel:la art.32(1)-litera c iniţierea PUZ se face după obţinerea unui aviz de oportunitate întocmit şi avizat conform legii.Cerificatul de urbanism nu este eliberat 
conform Avizului de oportunitate avizat de CJ Neamţ-Inst.Arghitectului şef.EG2:investiţia nu este viabilă din următoarele considerente:Fluxul de producţie este incomplet 
lipsind partea de iniţiere a procurării şi depozitării materiei prime,prelucrarea răchitei în vederea folosirii la împletituri,uscarea ulterioară.Activitatea propusă prin proiect este 
preponderent manufacturieră şi nu justifică achiziţia turbinei eoliene şi a 10 panori solare.Prin proiect solicitantul propune branşarea la reţeaua E-ON Moldova prin racord 
trifazat la reţeaua de 0,4 kw din zonă soluţie suficientă pentru activitatea preponderent manufacturieră.Suprafaţa halei de producţie este supradimensionată avînd în vedere 
utilajele solicitate şi lucru preponderent manual la bancurile de lucru(acestea nu sînt prevăzute în proiect).Cantitatea medie zilnică de materie primă folosită în activitatea de 
producere a cozilor de unelte şi a coşurior de nuiele nu justifică activitatea electrostivuitorului cu angajarea de şofer cu normă întreagă.De asemeni maşina de ambalat paleţi 
are o productivitate la o singură rotaţie a foliei pentru ambalarea echivalentă cu producţia zilnică de împleturi.În proiectarea incintei de lucru nu este prevăzută suprafaţa 
pentru depozitarea şi uscarea materiei prime . EG1:Beneficiarul a declarat acelaşi amplasament identificat cu Extras de carte funciară nr.50743 /BCPI Tg.Neamţ şi pentru 
proiectul depus pe M313 /F313M011212900001 pentru care a primit notificarea privind evaluarea in data de 18.03.2013 ulterior depunerii proiectului pe M312.Certificatul de 
urbanism este eliberat în baza PUZ –UTRnr.14 com aprobat prin HCL NR.34/31.08.2004Conform Cerificatului de urbanism solicitat pentru investiţia propusă prin proiect 
eliberarea Autorizaţiei de construire este condiţionată de aprobarea unui alt PUZ întocmit conform Legislaţiei în vigoare.În această situaţie nu s-a respectat Legea 350/2001 
–completarea din OUG 7/2011-astfel:la art.32(1)-litera c iniţierea PUZ se face după obţinerea unui aviz de oportunitate întocmit şi avizat conform legii.Cerificatul de 
urbanism nu este eliberat conform Avizului de oportunitate avizat de CJ Neamţ-Inst.Arghitectului şef.EG2:investiţia nu este viabilă din următoarele considerente:Fluxul de 
producţie este incomplet lipsind partea de iniţiere a procurării şi depozitării materiei prime,prelucrarea răchitei în vederea folosirii la împletituri,uscarea ulterioară.Activitatea 
propusă prin proiect este preponderent manufacturieră şi nu justifică achiziţia turbinei eoliene şi a 10 panori solare.Prin proiect solicitantul propune branşarea la reţeaua E-
ON Moldova prin racord trifazat la reţeaua de 0,4 kw din zonă soluţie suficientă pentru activitatea preponderent manufacturieră.Suprafaţa halei de producţie este 
supradimensionată avînd în vedere utilajele solicitate şi lucru preponderent manual la bancurile de lucru(acestea nu sînt prevăzute în proiect).Cantitatea medie zilnică de 
materie primă folosită în activitatea de producere a cozilor de unelte şi a coşurior de nuiele nu justifică activitatea electrostivuitorului cu angajarea de şofer cu normă 
întreagă.De asemeni maşina de ambalat paleţi are o productivitate la o singură rotaţie a foliei pentru ambalarea echivalentă cu producţia zilnică de împleturi.În proiectarea 
incintei de lucru nu este prevăzută suprafaţa pentru depozitarea şi uscarea materiei prime . EG2:investiţia nu este viabilă din următoarele considerente:Fluxul de producţie 
este incomplet lipsind partea de iniţiere a procurării şi depozitării materiei prime,prelucrarea răchitei în vederea folosirii la împletituri,uscarea ulterioară.Activitatea propusă 
prin proiect este preponderent manufacturieră şi nu justifică achiziţia turbinei eoliene şi a 10 panori solare.Prin proiect solicitantul propune branşarea la reţeaua E-ON 
Moldova prin racord trifazat la reţeaua de 0,4 kw din zonă soluţie suficientă pentru activitatea preponderent manufacturieră.Suprafaţa halei de producţie este 
supradimensionată avînd în vedere utilajele solicitate şi lucru preponderent manual la bancurile de lucru(acestea nu sînt prevăzute în proiect).Cantitatea medie zilnică de 
materie primă folosită în activitatea de producere a cozilor de unelte şi a coşurior de nuiele nu justifică activitatea electrostivuitorului cu angajarea de şofer cu normă 
întreagă.De asemeni maşina de ambalat paleţi are o productivitate la o singură rotaţie a foliei pentru ambalarea echivalentă cu producţia zilnică de împleturi.În proiectarea 
incintei de lucru nu este prevăzută suprafaţa pentru depozitarea şi uscarea materiei prime EG2:investiţia nu este viabilă din următoarele considerente:Fluxul de producţie 
este incomplet lipsind partea de iniţiere a procurării şi depozitării materiei prime,prelucrarea răchitei în vederea folosirii la împletituri,uscarea ulterioară.Activitatea propusă 
prin proiect este preponderent manufacturieră şi nu justifică achiziţia turbinei eoliene şi a 10 panori solare.Prin proiect solicitantul propune branşarea la reţeaua E-ON 
Moldova prin racord trifazat la reţeaua de 0,4 kw din zonă soluţie suficientă pentru activitatea preponderent manufacturieră.Suprafaţa halei de producţie este 
supradimensionată avînd în vedere utilajele solicitate şi lucru preponderent manual la bancurile de lucru(acestea nu sînt prevăzute în proiect).Cantitatea medie zilnică de 
materie primă folosită în activitatea de producere a cozilor de unelte şi a coşurior de nuiele nu justifică activitatea electrostivuitorului cu angajarea de şofer cu normă 
întreagă.De asemeni maşina de ambalat paleţi are o productivitate la o singură rotaţie a foliei pentru ambalarea echivalentă cu producţia zilnică de împleturi.În proiectarea 
incintei de lucru nu este prevăzută suprafaţa pentru depozitarea şi uscarea materiei prime Beneficiarul a prezentat 3 oferte pentru utilajele solicitate prin proiect Una d

1024 312 M 01 12 1 29 00014 2012 9 25

DOTAREA CU ECHIPAMENTE 
NECESARE A SECTIEI DE 
TRICOTAT CIORAPI, DIN 

SATUL RAUCESTI, JUDETUL 
NEAMT

SC SIBI COMISS 
SRL NEAMT

Comuna/Oras 
RAUCESTI Sat 

RAUCESTI
- - - - - - - - - - 71.174 0 60.498 0 10.676 157.074.386

Conform E 4.1 urmare a vizitei pe teren conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in memoriul justificativ deoarece spatiul unde isi propune 
amplasarea utilajelor nu este amenajat corespunzator. Exista neconcordante intre nevoile reale ale investitiei si cheltuielile propuse prin MJ (0 lei) Nu este completat 
corespunzator punctul 4 din Memoriul Justificativ. Conform E 4.1 urmare a vizitei pe teren conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in memor
justificativ deoarece spatiul unde isi propune amplasarea utilajelor nu este amenajat corespunzator. Exista neconcordante intre nevoile reale ale investitiei si cheltuielile 
propuse prin MJ (0 lei) Nu este completat corespunzator punctul 4 din Memoriul Justificativ. Bunurile nu se gasesc in baza de date In aceasta sesiune sunt depuse 4 
proiecte (SC AMD LUCA SRL, SC SIBI COMISS SRL, SC VIVA SIBIU SRL, SC ELLA SOCKS PROD SRL) care au acelasi amplasament (com Raucesti) si acelasi 
consultant. Difera sediul social si locul investitiei. Nu exista legaturi care sa conduca la fractionarea artificiala a investitiei, complementaritatea investitiilor propuse sau 
legaturi financiare. Intre preprezentantii legali exista un anumit grad de rudenie. Pentru SC SIBI COMISS SRL s-au creat conditii artificiale deoarece in spatiile destinate 
fluxului tehnologic isi desfasura activitatea conform codului caen 1431, la momentul vizitei in teren Luca T Adriana Intreprindere Individuala, unde titular intreprindere 
individuala este Luca Adriana care este administrator, asociat unic si reprezentant legal si la SC SIBI COMISS SRL. Ambele societati au acelasi sediu social si desfasoara 
acelasi tip de activitate conform codului caen 1431. Ambele societati au acelasi spatiu destinat aceleasi activitati si anume cladirea C2 din contractul de comodat nr. 
1710/13.07.2012. Din toate spatiile ce fac parte din C2 unde se va desfasura fluxul de productie o singura camera era libera unde se doreste amplasarea masinilor insa 
aceasta nu este amenajata, este dotata doar cu o priza trifazica fara a fi prinse cheltuieli neeligibile in buget privind realizarea celorlalte 2 prize. Nu s-a indeplinit criteriul de 
eligibilitate EG2 si solicitantul a creat conditii arificiale pentru a beneficia de sprijin. SC SIBIS COMISS SRL si LUCA T ADRIANA INTREPRINDERE INDIVIDUALA au 
acelasi administrator, asociat, reprezentant legal respectiv titular intreprindere individuala. Ambele societati au acelasi sediu social si desfasoara acelasi tip de activitate in 
aceleasi spatii respectiv cladirea C2 din contractul de comodat 1710/13.07.2012.

1025 312 C 01 12 1 29 00020 2012 9 26
ATELIER PRODUCTIE 
AERONAVE SI NAVE 

SPATIALE

GAVRIL MIHAELA-
GABRIELA 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

NEAMT
Comuna/Oras 

DUMBRAVA ROSIE 
Sat IZVOARE

- - - - - - - - - - 236.741 45.865 200.000 0 36.741 157.274.386

Ref.criteriul EG2:SF-cap.2.5,cap.3.8-Nu este fundamentata concret necesitatea si oportunitatea investitiei(inclusiv pentru producerea de rachete antigrindina si baloane 
meteo).-potentialii clienti -sunt prezentate numai persoane fizice-in conditiile producerii rachetelor antigrindina(numai a fuselajului) si baloanelor meteo.-Nu este descris flux 
tehnologic privind productia de rachete antigrindina si baloane meteoSF-Cap.2.3,Cap.3.8Analizind etapele de asamblare a avionului, de realizare suport motor, racheta 
antigrindina, balon meteorologice constatam ca acestea nu se pot realiza numai cu echipamentele propuse a fi achizitonate.Ref. conditiile de realizare a fluxului 
tehnogicTerenul pe care se realizeaza investitia este de 1000 m-POT 36,99. Suprafata utila a halei 306,48 mp(10,25*30mp)Analizind firmele mentionate ca furnizoare de 
kituri componente pentru avioane se observa ca acestea livreaza piese pentru avioane cu anvergura aripilor de aproximativ 9m, lungime aproximativ 7mIn urma verificarii 
planselor (plan parter si a plansei cu fluxul tehnologic constatam ca terenul si constructia aferenta sunt improprii desfasurarii activitatii propuse. Ref.criteriul EG2:SF-
cap.2.5,cap.3.8-Nu este fundamentata concret necesitatea si oportunitatea investitiei(inclusiv pentru producerea de rachete antigrindina si baloane meteo).-potentialii clienti -
sunt prezentate numai persoane fizice-in conditiile producerii rachetelor antigrindina(numai a fuselajului) si baloanelor meteo.-Nu este descris flux tehnologic privind 
productia de rachete antigrindina si baloane meteoSF-Cap.2.3,Cap.3.8Analizind etapele de asamblare a avionului, de realizare suport motor, racheta antigrindina, balon 
meteorologice constatam ca acestea nu se pot realiza numai cu echipamentele propuse a fi achizitonate.Ref. conditiile de realizare a fluxului tehnogicTerenul pe care se 
realizeaza investitia este de 1000 m-POT 36,99. Suprafata utila a halei 306,48 mp(10,25*30mp)Analizind firmele mentionate ca furnizoare de kituri componente pentru 
avioane se observa ca acestea livreaza piese pentru avioane cu anvergura aripilor de aproximativ 9m, lungime aproximativ 7mIn urma verificarii planselor (plan parter si a 
plansei cu fluxul tehnologic constatam ca terenul si constructia aferenta sunt improprii desfasurarii activitatii propuse. SF-cap.2.5,cap.3.8-Nu este fundamentata concret 
necesitatea si oportunitatea investitiei(inclusiv pentru producerea de rachete antigrindina si baloane meteo).-potentialii clienti -sunt prezentate numai persoane fizice-in 
conditiile producerii rachetelor antigrindina(numai a fuselajului) si baloanelor meteo.-Nu este descris flux tehnologic privind productia de rachete antigrindina si baloane 
meteoSF-Cap.2.3,Cap.3.8Analizind etapele de asamblare a avionului, de realizare suport motor, racheta antigrindina, balon meteorologice constatam ca acestea nu se pot 
realiza numai cu echipamentele propuse a fi achizitonate.Ref. conditiile de realizare a fluxului tehnogicTerenul pe care se realizeaza investitia este de 1000 m-POT 36,99. 
Suprafata utila a halei 306,48 mp(10,25*30mp)Analizind firmele mentionate ca furnizoare de kituri componente pentru avioane se observa ca acestea livreaza piese pentru 
avioane cu anvergura aripilor de aproximativ 9m, lungime aproximativ 7mIn urma verificarii planselor (plan parter si a plansei cu fluxul tehnologic constatam ca terenul si 
constructia aferenta sunt improprii desfasurarii activitatii propuse.

1026 312 M 01 12 1 29 00019 2012 9 26

ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU CONSTRUCTII 
PENTRU SERVICII DE 

INCHIRIERE IN SAT AGARCIA, 
COMUNA ALEXANDRU CEL 

BUN, JUDETUL NEAMT

POTLOG 
ROCSANA NEAMT

Comuna/Oras 
ALEXANDRU CEL 
BUN Sat AGARCIA

- - - - - - - - - - 205.090 0 143.563 0 61.527 157.417.949

Nu sunt corecte datele prezentate in Memoriul justificativ,C1-Prognoza incasarilor si Platilor-varianta cu proiect si codurile CAEN din cererea de finantare.In Memoriul 
justificativ,cap.9.8 veniturile sunt din inchiriere instalatii de foraj cu operator si inchiriere buldoexcavator cu operator,nu sunt prezentate veniturile care se realizeaza din 
lucrarile desfasurate cu utilajele din proiect;in C1 Prognoza incasarilor si platilor-varianta cu proiect- sunt trecute venituri realizate din:Garnitura mobilier birou,Garnitura 
mobilier magazin,Garnitura dormitor,Garnitura mobilier sufragerie,Garnitura bucatarie,Usi interior,Usi exterior,Tamplarie termopan,Panouri,pardoseli,trepte,activitati total 
diferite fata de ce se utilajele ce se achizitioneaza prin proiect. Nu sunt corecte datele prezentate in Memoriul justificativ,C1-Prognoza incasarilor si Platilor-varianta cu 
proiect si codurile CAEN din cererea de finantare.In Memoriul justificativ,cap.9.8 veniturile sunt din inchiriere instalatii de foraj cu operator si inchiriere buldoexcavator cu 
operator,nu sunt prezentate veniturile care se realizeaza din lucrarile desfasurate cu utilajele din proiect;in C1 Prognoza incasarilor si platilor-varianta cu proiect- sunt trecute 
venituri realizate din:Garnitura mobilier birou,Garnitura mobilier magazin,Garnitura dormitor,Garnitura mobilier sufragerie,Garnitura bucatarie,Usi interior,Usi 
exterior,Tamplarie termopan,Panouri,pardoseli,trepte,activitati total diferite fata de lucrarile care a-ar efectua cu utilajele ce se vor achizitioneaza prin proiect. S-a atasat 
extrasele tiparite din baza de date pentru servicii. Nu se respecta criteriul de eligibilitate EG2 prin care solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.

1027 312 M 01 12 1 29 00016 2012 9 26

ACHIZITII DE TEHNOLOGII 
PERFORMANTE PENTRU 

SECTIA DE TRICOTAT 
CIORAPI, DIN SATUL 
UNGHENI,  COMUNA 

RAUCESTI, JUDETUL NEAMT

SC ELLASOCKS 
PROD SRL NEAMT

Comuna/Oras 
RAUCESTI Sat 

UNGHENI
- - - - - - - - - - 225.433 0 191.618 0 33.815 157.609.567

Conform E 4.1 ,urmare a vizitei pe teren,conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in memoriu justificativ.Imobilul unde urmeaza a se realiza 
investitia , situat in intravilanul sat Ungheni , com. Raucesti ,jud.Neamt,este casa de locuit ,urmand sa fie amenajata hala de productie.Nu sunt asigurate toate utilitatile si 
nu sunt prevazute cheltuieli pentru aceasta.Exista neconcordante intre nevoile reale ale investitiei si cheltuielile propuse inMJ(zero lei).Nu este completat corespunzator 
pct.4 dinMJ. Conform E 4.1 ,urmare a vizitei pe teren,conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in memoriu justificativ.Imobilul unde urmeaza a 
se realiza investitia , situat in intravilanul sat Ungheni , com. Raucesti ,jud.Neamt,este casa de locuit ,urmand sa fie amenajata hala de productie.Nu sunt asigurate toate 
utilitatile si nu sunt prevazute cheltuieli pentru aceasta.Exista neconcordante intre nevoile reale ale investitiei si cheltuielile propuse inMJ(zero lei).Nu este completat 
corespunzator pct.4 dinMJ. bunurile nu sunt in baza de date In aceasta sesiune sunt depuse 4 proiect (SC SIBI COMISS SRL,S.C. VIVA SIBIU SRL,SC ELLASOCKS 
PROD SRL,SC AMD LUCA SRLe )care au aproximativ acelasi titlul(acelasi cod caen 1431),acelasi amplasament,respective comuna Raucesti,acelasi consultant.Difera 
sediul social si locul investitiei.Nu exista legaturi care sa conduca la fractionarea artificiala a investitiei,complementaritatea investitiilor propuse sau legaturi financiare.Intre 
reprezentantii legali exista un anumit grad de rudenie. Nu s-a indeplinit criteriul de eligibilitate EG2.
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"INFIINTARE ATELIER 
MESTESUGARESC DE 

PRELUCRARE A METALELOR"

SC FLAME 
SPRAY SRL NEAMT

Comuna/Oras 
CORDUN Sat 

CORDUN
- - - - - - - - - - 223.715 2.292 190.158 0 33.557 157.799.725

Din cadrul studiului de fezabilitate anexat cererii de finantare rezulta ca: "Produsele mestesugaresti obtinute ca urmare a construirii atelierului mestesugaresc si realizarii 
proiectului ce vor fi produse in cadrul atelierului sunt: elemente fier forjat manuale panou ornamental, mic mobilier artizanal din fier forjat, balustrade pentru scari traditionale 
din fier forjat, panouri fier div. modele". Conform certificatului constatator nr.519339/13.09.2012 anexat cererii de finantare SC FLAME SPRAY SRL are inscrise codurile 
CAEN 2511, 2550, 2561, 2562 si 2599, activitati in baza carora solicita finantare in cadrul masurii 312. Produsele rezultate in urma implementarii proiectului sunt: elemente 
fier forjat manuale panou ornamental, mic mobilier artizanal din fier forjat, balustrade pentru scari traditionale din fier forjat, panouri fier diverse modele. Aceste activitati 
apartin codului CAEN 2550- Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastic, metalurgia pulberilor (pentru produsele obtinute prin forjare) si cod CAEN 3101- 
Fabricarea de mobile pentru birouri si magazine (pentru mic mobilier). Conform Ghidului solicitantului Anexa9B - Lista codurilor CAEN de productie de bunuri, codul CAEN 
2550 nu este inclus în lista cu codurilor CAEN al activităţilor finantate prin masura 312 iar codul CAEN 3101 nu este inscris in certificatul constatator al SC FLAME SPARY 
SRL motiv pentru care declaram proiectul neeligibil. Din cadrul studiului de fezabilitate anexat cererii de finantare rezulta ca: "Produsele mestesugaresti obtinute ca urmare 
a construirii atelierului mestesugaresc si realizarii proiectului ce vor fi produse in cadrul atelierului sunt: elemente fier forjat manuale panou ornamental, mic mobilier artizan
din fier forjat, balustrade pentru scari traditionale din fier forjat, panouri fier div. modele". Conform certificatului constatator nr.519339/13.09.2012 anexat cererii de finantare 
SC FLAME SPRAY SRL are inscrise codurile CAEN 2511, 2550, 2561, 2562 si 2599, activitati in baza carora solicita finantare in cadrul masurii 312. Produsele rezultate in 
urma implementarii proiectului sunt: elemente fier forjat manuale panou ornamental, mic mobilier artizanal din fier forjat, balustrade pentru scari traditionale din fier forjat, 
panouri fier diverse modele. Aceste activitati apartin codului CAEN 2550- Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastic, metalurgia pulberilor (pentru 
produsele obtinute prin forjare) si cod CAEN 3101- Fabricarea de mobile pentru birouri si magazine (pentru mic mobilier). Conform Ghidului solicitantului Anexa9B - Lista 
codurilor CAEN de productie de bunuri, codul CAEN 2550 nu este inclus în lista cu codurilor CAEN al activităţilor finantate prin masura 312 iar codul CAEN 3101 nu este 
inscris in certificatul constatator al SC FLAME SPARY SRL motiv pentru care declaram proiectul neeligibil. Din cadrul studiului de fezabilitate anexat cererii de finantare 
rezulta ca: "Produsele mestesugaresti obtinute ca urmare a construirii atelierului mestesugaresc si realizarii proiectului ce vor fi produse in cadrul atelierului sunt: elemente 
fier forjat manuale panou ornamental, mic mobilier artizanal din fier forjat, balustrade pentru scari traditionale din fier forjat, panouri fier div. modele". Conform certificatului 
constatator nr.519339/13.09.2012 anexat cererii de finantare SC FLAME SPRAY SRL are inscrise codurile CAEN 2511, 2550, 2561, 2562 si 2599, activitati in baza carora 
solicita finantare in cadrul masurii 312. Produsele rezultate in urma implementarii proiectului sunt: elemente fier forjat manuale panou ornamental, mic mobilier artizanal din 
fier forjat, balustrade pentru scari traditionale din fier forjat, panouri fier diverse modele. Aceste activitati apartin codului CAEN 2550- Fabricarea produselor metalice obtinute 
prin deformare plastic, metalurgia pulberilor (pentru produsele obtinute prin forjare) si cod CAEN 3101- Fabricarea de mobile pentru birouri si magazine (pentru mic 
mobilier). Conform Ghidului solicitantului Anexa9B - Lista codurilor CAEN de productie de bunuri, codul CAEN 2550 nu este inclus în lista cu codurilor CAEN al activităţilor 
finantate prin masura 312 iar codul CAEN 3101 nu este inscris in certificatul constatator al SC FLAME SPARY SRL motiv pentru care declaram proiectul neeligibil. Din 
cadrul studiului de fezabilitate anexat cererii de finantare rezulta ca: "Produsele mestesugaresti obtinute ca urmare a construirii atelierului mestesugaresc si realizarii 
proiectului ce vor fi produse in cadrul atelierului sunt: elemente fier forjat manuale panou ornamental, mic mobilier artizanal din fier forjat, balustrade pentru scari traditionale 
din fier forjat, panouri fier div. modele". Conform certificatului constatator nr.519339/13.09.2012 anexat cererii de finantare SC FLAME SPRAY SRL are inscrise codurile 
CAEN 2511, 2550, 2561, 2562 si 2599, activitati in baza carora solicita finantare in cadrul masurii 312. Produsele rezultate in urma implementarii proiectului sunt: elemente 
fier forjat manuale panou ornamental, mic mobilier artizanal din fier forjat, balustrade pentru scari traditionale din fier forjat, panouri fier diverse modele. Aceste activitati 
apartin codului CAEN 2550- Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastic, metalurgia pulberilor (pentru produsele obtinute prin forjare) si cod CAEN 3101- 
Fabricarea de mobile pentru birouri si magazine (pentru mic mobilier). Conform Ghidului solicitantului Anexa9B - Lista codurilor CAEN de productie de bunuri, codul CAEN 
2550 nu este inclus în lista cu codurilor CAEN al activităţilor finantate prin masura 312 iar codul CAEN 3101 nu este inscris in certificatul constatator al SC FLAME SPARY 
SRL motiv pentru care declaram proiectul neeligibil. Din cadrul studiului de fezabilitate anexat cererii de finantare rezulta ca: "Produsele mestesugaresti obtinute ca urmare 
a construirii atelierului mestesugaresc si realizarii proiectului ce vor fi produse in cadrul atelierului sunt: elemente fier forjat manuale panou ornamental, mic mobilier artizan
din fier forjat, balustrade pentru scari traditionale din fier forjat, panouri fier div. modele". Conform certificatului constatator nr.519339/13.09.2012 anexat cererii de finantare 
SC FLAME SPRAY SRL are inscrise codurile CAEN 2511, 2550, 2561, 2562 si 2599, activitati in baza carora solicita finantare in cadrul masurii 312. Produsele rezultate in 
urma implementarii proiectului sunt: elemente fier forjat manuale panou ornamental, mic mobilier artizanal din fier forjat, balustrade pentru scari traditionale din fier forjat, 
panouri fier diverse modele Aceste activitati apartin codului CAEN 2550- Fabricarea produselor metalice obtinute prin deformare plastic metalurgia pulberilor (pent

1029 312 C 01 12 1 29 00033 2012 9 27

"INFIINTARE SI DOTARE 
ATELIER FOTO, COMUNA 

PINGARATI, JUDETUL 
NEAMT"

GHINDAOANU 
VASILE-RAZVAN NEAMT

Comuna/Oras 
PANGARATI Sat 
PANGARACIOR

- - - - - - - - - - 48.469 92 33.928 0 14.541 157.833.653

Exista neconcordanta intre contractul de vanzare cumparare nr.2723/09.10.2003, documentatia cadastrala nr. 301, planul de amplasament si delimitare al bunului 
imobil,autorizatia de construire nr.46/14.05.006,extras de carte funciara nr. 50959, memoriul justificativ si cele constatate la vizita in teren.Nu se respecta criteriul EG2 
deoarece in anul 3 sunt obtinute venituri din servicii stomatologice, executie si montaj proteze dentare, investigatii si tratamente, iar proiectul se refera la activitati 
fotograficeDe asemeni in memoriul justificativ la activitatile desfasurate este prinsa si actiunea de procesare si prelucrare a imaginilor pe calculator, mijloc fix pe care 
solicitantul nu il are prins la cap.1.4 si nici nu il achizitioneaza prin proiect. Nu se respecta criteriul EG2 deoarece in anul 3 sunt obtinute venituri din servicii stomatologice, 
executie si montaj proteze dentare, investigatii si tratamente, iar proiectul se refera la activitati fotograficeDe asemeni in memoriul justificativ la activitatile desfasurate este 
prinsa si actiunea de procesare si prelucrare a imaginilor pe calculator, mijloc fix pe care solicitantul nu il are prins la cap.1.4 si nici nu il achizitioneaza prin proiect. 
solicitantul a prezentat oferte pentru bunuri si servicii, Avansul solicitat este de 14.445 euro, adica 42,58% Exista neconcordanta intre contractul de vanzare cumparare 
nr.2723/09.10.2003, documentatia cadastrala nr. 301, planul de amplasament si delimitare al bunului imobil,autorizatia de construire nr.46/14.05.006,extras de carte 
funciara nr. 50959, memoriul justificativ si cele constatate la vizita in teren.Nu se respecta criteriul EG2 deoarece in anul 3 sunt obtinute venituri din servicii stomatologice, 
executie si montaj proteze dentare, investigatii si tratamente, iar proiectul se refera la activitati fotograficeDe asemeni in memoriul justificativ la activitatile desfasurate este 
prinsa si actiunea de procesare si prelucrare a imaginilor pe calculator, mijloc fix pe care solicitantul nu il are prins la cap.1.4 si nici nu il achizitioneaza prin proiect.

1030 312 M 01 12 1 29 00029 2012 9 27

DOTAREA UNITĂŢII DE 
PRODUCŢIE S.C. 

PANTYHOSE  S.R.L. ÎN SAT 
VÎNĂTORI-NEAMȚ, COMUNA 
VÎNĂTORI-NEAMȚ, JUDEŢUL 

NEAMŢ

SC PANTYHOSE 
SRL NEAMT

Comuna/Oras 
VANATORI-NEAMT 

Sat VANATORI-
NEAMT

- - - - - - - - - - 205.810 0 174.938 0 30.872 158.008.591

Exista neconcordante intre memoriul justificativ, doc 3 si cele constatate la vizita in teren. Inchirierea efectiva a spatiului pentru functionarea unei firme este conditionata de 
intretinerea si functionarea utilitatilor comune ale incintei Consumcoop Cetatea SC. Conform contractului de inchiriere nr. 233 autentificat sub nr. 591/19.07.2012 spatiul 
inchiriat dispune de instalatie electrica (tablou electric) contor (trifazic) insa la vizita in teren s-a constatat ca, contorul electric montat este monofazic.) nu este racordata la 
apa, iar canalizarea este comuna in complexul industrial. Fosa septica si grupul sanitar sunt utilizate la comun cu alte societati. Spatiul inchiriat nu este amenajat pentru 
fluxul de productie, necesitand lucrari de intretinere si reparatii specifice insa prin memoriul justificativ nu s-au prevazut astfel de lucrari. In bugetul indicativ nu sunt prinse 
cheltuieli cu amenajarea spatiului. Nu este respectat criteriul de eligibilitate EG2. Prin proiect beneficiarul isi propune sa achizitioneza 9 masini de tricotat, compresor cu 
uscare, masina de incheiat varfuri insa in vederea finalizarii fluxului tehnologic are nevoie de 3 masini de incheiat lateral si o linie de vopsire pe care le va inchiria. Datorita 
faptului ca pentru incheierea fluxului tehnologic solicitantul va depinde de disponibilitatea unor terte persoane de a inchiria echipamentele/utilajele opinia APDRP este ca 
aceste investitii nu sunt viabile(conform adresei 19711/16.09.2010). Nu este respectat criteriul de eligibilitate EG2. Prin proiect beneficiarul isi propune sa achizitioneza 9 
masini de tricotat, compresor cu uscare, masina de incheiat varfuri insa in vederea finalizarii fluxului tehnologic are nevoie de 3 masini de incheiat lateral si o linie de vopsire 
pe care le va inchiria. Datorita faptului ca pentru incheierea fluxului tehnologic solicitantul va depinde de disponibilitatea unor terte persoane de a inchiria 
echipamentele/utilajele opinia APDRP este ca aceste investitii nu sunt viabile(conform adresei 19711/16.09.2010). bunurile nu se gasesc in baza de data. S-a listat din ba
de date extrasul privind preturile cu consultanta Exista suspiciune crearii de conditii artificiale din urmatoarele considerente: SC PANTYHOSE SRL are ca asociat unic pe 
Dumitroae Iuliana cu o cota de participare de 100%, SC LEADER MIDTEX SRL (societate ce are depus proiect in aceasi sesiune 01/12 si pe acceasi masura 312) are ca 
asociat unic pe Dumitroae Bogdan-Iulian cu o cota de participare de 100%. Atat Dumitroae Iuliana cat si Dumitroae Bogdan Iulian mai figureaza ca asociati la firma SC 
NOVA COLANT SRL cu o cota de participare de 80% respectiv 20%. SC NOVA COLANT SRL nu este beneficiar sau solicitant de fonduri europene. Toate cele trei 
societati au acelasi obiect principal de activitate respectiv 1431, au sediul social in aceeasi comuna. SC Pantyhose SRL si SC Leader Midtex SRL au aceleasi telefon ca 
date de contact firma in certificatul constatator de la ORC. SC Pantyhose SRL si SC Leader Midtex SRL pot functiona ca un tot unitar deoarece o parte din utilajele care se 
vor achizitiona prin proiect de catre SC Leader Midtex SRL se regasesc si in fluxul tehnologic al SC Pantyhose SRL. Nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate EG1 si EG2. 
Exista neconcordante intre memoriul justificativ, doc 3 si cele constatate la vizita in teren. Inchirierea efectiva a spatiului pentru functionarea unei firme este conditionata de 
intretinerea si functionarea utilitatilor comune ale incintei Consumcoop Cetatea SC. Conform contractului de inchiriere nr. 233 autentificat sub nr. 591/19.07.2012 spatiul 
inchiriat dispune de instalatie electrica (tablou electric) contor (trifazic) insa la vizita in teren s-a constatat ca, contorul electric montat este monofazic.) nu este racordata la 
apa, iar canalizarea este comuna in complexul industrial. Fosa septica si grupul sanitar sunt utilizate la comun cu alte societati. Spatiul inchiriat nu este amenajat pentru 
fluxul de productie, necesitand lucrari de intretinere si reparatii specifice insa prin memoriul justificativ nu s-au prevazut astfel de lucrari. In bugetul indicativ nu sunt prinse 
cheltuieli cu amenajarea spatiului. Nu este respectat criteriul de eligibilitate EG2. Prin proiect beneficiarul isi propune sa achizitioneza 9 masini de tricotat, compresor cu 
uscare, masina de incheiat varfuri insa in vederea finalizarii fluxului tehnologic are nevoie de 3 masini de incheiat lateral si o linie de vopsire pe care le va inchiria. Datorita 
faptului ca pentru incheierea fluxului tehnologic solicitantul va depinde de disponibilitatea unor terte persoane de a inchiria echipamentele/utilajele opinia APDRP este ca 
aceste investitii nu sunt viabile(conform adresei 19711/16.09.2010). Spatiul inchiriat nu este amenajat pentru fluxul de productie, necesitand lucrari de intretinere si reparatii 
specifice insa prin memoriul justificativ nu s-au prevazut astfel de lucrari.In bugetul indicativ nu sunt prinse cheltuieli cu amenajarea spatiului. Nu este respectat criteriul de 
eligibilitate EG2. Prin proiect beneficiarul isi propune sa achizitioneza 9 masini de tricotat, compresor cu uscare, masina de incheiat varfuri insa in vederea finalizarii fluxului 
tehnologic are nevoie de 3 masini de incheiat lateral si o linie de vopsire pe care le va inchiria. Datorita faptului ca pentru incheierea fluxului tehnologic solicitantul va depin
de disponibilitatea unor terte persoane de a inchiria echipamentele/utilajele opinia APDRP este ca aceste investitii nu sunt viabile(conform adresei 19711/16.09.2010).Exista 
suspiciune crearii de conditii artificiale din urmatoarele considerente: SC PANTYHOSE SRL are ca asociat unic pe Dumitroae Iuliana cu o cota de participare de 100%, SC 
LEADER MIDTEX SRL (societate ce are depus proiect in aceasi sesiune 01/12 si pe acceasi masura 312) are ca asociat unic pe Dumitroae Bogdan-Iulian cu o cota de 
participare de 100%. Atat Dumitroae Iuliana cat si Dumitroae Bogdan Iulian mai figureaza ca asociati la firma SC NOVA COLANT SRL cu o cota de participare de 80% 
respectiv 20%. SC NOVA COLANT SRL nu este beneficiar sau solicitant de fonduri europene. Toate cele trei societati au acelasi obiect principal de activitate respectiv 
1431, au sediul social in aceeasi comuna. SC Pantyhose SRL si SC Leader Midtex SRL au aceleasi telefon ca date de contact firma in certificatul constatator de la ORC. 
SC Pantyhose SRL si SC Leader Midtex SRL pot functiona ca un tot unitar deoarece o parte din utilajele care se vor achizitiona prin proiect de catre SC Leader Midtex SRL 
se regasesc si in fluxul tehnologic al SC Pantyhose SRL

1031 312 M 01 12 1 29 00031 2012 9 27

„ACHIZITIE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE 

TEHNOLOGICE IN VEDEREA 
FABRICARII DE MOBILA LA 

S.C. ADN MOBILA S.R.L”

SC ADN MOBILA 
SRL NEAMT

Comuna/Oras 
FARCASA Sat 

POPESTI
- - - - - - - - - - 24.643 0 20.946 0 3.697 158.029.537

EG 1 -La vizita pe teren s-a constatat ca accesul si utilitatile la ADN MOBILA SRL sunt comune cu II Nituc Dumitrel.Amplasamentul propus pentru investitie este comun cu
amplasamentul II Nituc Dumitel; pe acest amplasament se mai afla o hala de productie ,care apartine II Nituc Dumitrel . Grajdul propus pentru investitie,este acoperit cu 
placi de azbociment, nu este amenajat pentru utilajele propuse a se achizitiona. In acest grajdi se afla un strung care apartine II Nituc Dumitrel. Spatiul este insuficient atat 
amplasarii utilajelor propuse a se achizitiona ,cat si desfasurarii activitatii propuse; manipularii materiei prime si materialelor ;si procesului de productie. Nu este asigurat nici 
spatiul de depozitare al produselor finite , respectiv al mobilierului produs. Situatia existenta pe teren nu corespunde cu cea descrisa in Cererea de finantare si documentele 
atasate.Conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in Studiul de Fezabilitate din proiectul propus.EG 2 - Avand in vedere faptul ca spatiul de 
amplasare al utilajelor , a procesului de productie , pentru fluxul tehnologic de fabricare a mobilei , cat si pentru depozitarea mobilierului este insuficient ,nu se asigura 
viabilitatea proiectului . EG 2 - Avand in vedere faptul ca spatiul de amplasare al utilajelor , a procesului de productie , pentru fluxul tehnologic de fabricare a mobilei , cat si 
pentru depozitarea mobilierului este insuficient ,nu se asigura viabilitatea proiectului . S-a atasat extrasul din baza de date privind serviciile de consultanta. EG 1 -La vizita 
pe teren s-a constatat ca accesul si utilitatile la ADN MOBILA SRL sunt comune cu II Nituc Dumitrel.Amplasamentul propus pentru investitie este comun cu 
amplasamentul II Nituc Dumitel; pe acest amplasament se mai afla o hala de productie ,care apartine II Nituc Dumitrel . Grajdul propus pentru investitie,este acoperit cu 
placi de azbociment, nu este amenajat pentru utilajele propuse a se achizitiona. In acest grajdi se afla un strung care apartine II Nituc Dumitrel. Spatiul este insuficient atat 
amplasarii utilajelor propuse a se achizitiona ,cat si desfasurarii activitatii propuse; manipularii materiei prime si materialelor ;si procesului de productie. Nu este asigurat nici 
spatiul de depozitare al produselor finite , respectiv al mobilierului produs. Situatia existenta pe teren nu corespunde cu cea descrisa in Cererea de finantare si documentele 
atasate.Conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in Studiul de Fezabilitate din proiectul propus.EG 2 - Avand in vedere faptul ca spatiul de 
amplasare al utilajelor , a procesului de productie , pentru fluxul tehnologic de fabricare a mobilei , cat si pentru depozitarea mobilierului este insuficient ,nu se asigura 
viabilitatea proiectului .
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1032 312 M 01 12 1 29 00028 2012 9 27

DOTAREA UNITĂŢII DE 
PRODUCŢIE S.C. LEADER 

MIDTEX S.R.L. ÎN SAT 
OGLINZI, COMUNA 

RĂUCEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ

S.C. LEADER 
MIDTEX S.R.L. NEAMT

Comuna/Oras 
RAUCESTI Sat 

OGLINZI
- - - - - - - - - - 228.717 0 194.409 0 34.308 158.223.946

Nu este respectat criteriul de eligibilitate EG1 - Exista neconcordanta intre Memoriul justificativ si cele constatate la vizita in teren. La vizita in teren s-a constat ca 
amplasamentul nu este delimitat de gospodaria invecinata detinuta de parintii solicitantului. Cladirea C1 in care se doreste amplasarea utilajelor este racordata la curent 
electric monofazic insa nu exista contor separat, fiind legata de contorul electric al gospodariei invecinata detinuta de parintii solicitantului si unde beneficiarul isi are si sed
social. Cladirile C1 si C2, in care se propune realizarea investitiei nu sunt racordate la apa si nu sunt amenajate pentru fluxul de productie. Nu s-au prevazut in Bugetul 
indicativ cheltuieli cu amenajare pe eligibil sau neeligibil a spatiilor respective.Pe amplasamentul ce face obiectul contractului de vanzare-cumparare se mai afla si alte 
anexe gospodaresti; locul investitiei functionand ca un tot unitar cu gospodaria alaturata a parintilor, unde isi are si sediul social. Nu este respectat criteriul de eligibilitate 
EG2. Prin proiect solicitantul isi propune sa achizitioneze 4 masini de tricotat, 2 masini de incheiat laturi ciorapi, 1 instalatie de vopsit, 1 generator abur, 1 set andrele 
bambus drepte, 1 set andrele bambus circulare, 7 gherghefuri de tricotat sosete si 1 masina de tricotat manuala insa in vederea finalizarii fluxului tehnologic are nevoie deun 
compresor de aer necesar functionarii utilajelor achizitionate prin proiect si o masina de incheiat varfuri ciorapi pe care le va inchiria(pagina 26 Memoriul Justificativ). datorita 
faptului ca pentru incheierea fluxului tehnologic solicitantul va depinde de disponibilitatea unor terte persoane de a inchiria echipamente/utilajele opinia APDRP este ca 
aceste investitii nu sunt viabile (conform adresei 19711/16.09.2010) Bunurile nu se regasesc in baza de date. S-a listat extras pentru consturile cu consultanta. Exista 
suspiciunea creeari de conditii artificiale din urmatoarele considerente:Domnul Dumitroae Bogdan-Iulian este actionar majoritar si la societatea SC NOVA COLANT SRL 
unde detine o cota de participare de 96% iar Dumitroae Iuliana(mama solicitantului) detine o cota de participare de 4%, firma al carui obiect principal de activitate este cod
caen 1431. Aceasta modificare a actionariatului s-a facut in data de 04.04.2013. SC Leader MIDTEX SRL si SC NOVA COLANT SRL au acelasi sediu social si acelasi 
obiect principal de activitate. In aceasta sesiune 01/12 de proiecte mai este depus un proiect avand ca solicitant SC PANTYHOSE SRL unde actionar unic este Dumitroae 
Iuliana. SC LEADER MIDTEX SRL si SC PANTYHOSE SRL pot functiona ca un tot unitar deoarece o parte din utilajele care se vor achizitiona prin poriect de catre SC 
PATYHOSE SRL se regasesc in fluxul tehnologic al SC LEADER MIDTEX SRL. Nu este respectat criteriul de eligibilitate EG1 - Exista neconcordanta intre Memoriul 
justificativ si cele constatate la vizita in teren. La vizita in teren s-a constat ca amplasamentul nu este delimitat de gospodaria invecinata detinuta de parintii solicitantului. 
Cladirea C1 in care se doreste amplasarea utilajelor este racordata la curent electric monofazic insa nu exista contor separat, fiind legata de contorul electric al gospodariei 
invecinata detinuta de parintii solicitantului si unde beneficiarul isi are si sediul social. Cladirile C1 si C2, in care se propune realizarea investitiei nu sunt racordate la apa si 
nu sunt amenajate pentru fluxul de productie. Nu s-au prevazut in Bugetul indicativ cheltuieli cu amenajare pe eligibil sau neeligibil a spatiilor respective.Pe amplasamentul 
ce face obiectul contractului de vanzare-cumparare se mai afla si alte anexe gospodaresti; locul investitiei functionand ca un tot unitar cu gospodaria alaturata a parintilor, 
unde isi are si sediul social. Nu este respectat criteriul de eligibilitate EG2. Prin proiect solicitantul isi propune sa achizitioneze 4 masini de tricotat, 2 masini de incheiat 
laturi ciorapi, 1 instalatie de vopsit, 1 generator abur, 1 set andrele bambus drepte, 1 set andrele bambus circulare, 7 gherghefuri de tricotat sosete si 1 masina de tricotat 
manuala insa in vederea finalizarii fluxului tehnologic are nevoie deun compresor de aer necesar functionarii utilajelor achizitionate prin proiect si o masina de incheiat varfuri 
ciorapi pe care le va inchiria(pagina 26 Memoriul Justificativ). datorita faptului ca pentru incheierea fluxului tehnologic solicitantul va depinde de disponibilitatea unor terte 
persoane de a inchiria echipamente/utilajele opinia APDRP este ca aceste investitii nu sunt viabile (conform adresei 19711/16.09.2010.Bunurile nu se regasesc in baza de 
date. S-a listat extras pentru consturile cu consultanta.Exista suspiciunea creeari de conditii artificiale din urmatoarele considerente:Domnul Dumitroae Bogdan-Iulian este 
actionar majoritar si la societatea SC NOVA COLANT SRL unde detine o cota de participare de 96% iar Dumitroae Iuliana(mama solicitantului) detine o cota de participare 
de 4%, firma al carui obiect principal de activitate este codul caen 1431. Aceasta modificare a actionariatului s-a facut in data de 04.04.2013. SC Leader MIDTEX SRL si 
SC NOVA COLANT SRL au acelasi sediu social si acelasi obiect principal de activitate. In aceasta sesiune 01/12 de proiecte mai este depus un proiect avand ca solicitant 
SC PANTYHOSE SRL unde actionar unic este Dumitroae Iuliana. SC LEADER MIDTEX SRL si SC PANTYHOSE SRL pot functiona ca un tot unitar deoarece o parte din 
utilajele care se vor achizitiona prin poriect de catre SC PATYHOSE SRL se regasesc in fluxul tehnologic al SC LEADER MIDTEX SRL.

1033 312 M 01 12 1 29 00026 2012 9 27
INFIINTARE UNITATE DE 

PRODUCTIE LA SC KNITTING 
DESIGN SRL  

SC KNITTING 
DESIGN SRL NEAMT

Comuna/Oras 
BALTATESTI Sat 

BALTATESTI
- - - - - - - - - - 195.500 0 166.175 0 29.325 158.390.121

Nu se respecta criteriul de eligibilitate EG1. Exista neconcordanta intre Memoriul justificativ si cele constatate la vizita in teren. La vizita in teren s-a constat ca suprafata 
detinuta in comodat de catre solicitant nu este delimitate de restul halei de productie. In vederea desfasurarii fluxului de productie spatiul necesita operatiuni de igienizare si 
amenajare; lucrari care nu s-au prevazut in Bugetul indicativ la cheltuieli eligibile sau neeligibile. Spatiul detinut nu dispune de utilitati si cale de acces separate. In 
contractul de comodat autentificat la notar cu nr. 2108/24.09.2012 nu este specificat faptul ca spatiul luat in comodat dispune de cale de acces sau drept de servitute, iar la 
pag 110 (releveu C3 anexa la contractul de comodat) plansa prevede delimitarea spatiului pana la usa de intrare in hala. Prin memoriul justificativ nu s-au prevazut lucrari 
de amenajare a spatiului de productie si de asigurare individuala a utilitatilor. In memoriu justificativ la pct.4, pag 23 se specifica: “ Asigurarea energiei termice pentru 
incalzire in perioada sezonului rece se face prin aeroterme industriale”, insa nu se specifica de unde vor fi procurate acestea deoarece “in prezent SC Knitting Design SRL 
nu dispune, in patrimoniu sau de resurse financiare, constructii, utilaje si echipamente”, conform celor specificate in Memoriul justificativ la pag 22 si nu sunt specificate in 
Bugetul indicativ sau in devizele pe obiect.Nu se respecta criteriul de eligibilitate EG2. Nu este prezentata schita cu fluxul tehnologic si cu amplasarea utilajelor in spatiul 
luat in comodat din care sa rezulte ca spatiul este suficient pentru amplasarea utilajelor, depozitarea materiei prime si a produselor finite. Exista necorelare intre fluxul 
tehnologic descris la paginile 52-53 in memoriul justificativ cu utilajele propuse a se achizitiona prin proiect de unde rezulta ca fluxul tehnologic este incomplet si pentru 
finalizarea acestuia nu sunt descrise metodele de asigurare a acestui lucru. In memoriul justificativ nu este specificat nimic in legatura cu spatiul necesar destinat 
muncitorilor care vor fi angajati. Bunurile nu se gasesc in baza de date. Nu se respecta criteriul de eligibilitate EG1. Exista neconcordanta intre Memoriul justificativ si cele 
constatate la vizita in teren. La vizita in teren s-a constat ca suprafata detinuta in comodat de catre solicitant nu este delimitate de restul halei de productie. In vederea 
desfasurarii fluxului de productie spatiul necesita operatiuni de igienizare si amenajare; lucrari care nu s-au prevazut in Bugetul indicativ la cheltuieli eligibile sau neeligibile. 
Spatiul detinut nu dispune de utilitati si cale de acces separate. In contractul de comodat autentificat la notar cu nr. 2108/24.09.2012 nu este specificat faptul ca spatiul luat 
in comodat dispune de cale de acces sau drept de servitute, iar la pag 110 (releveu C3 anexa la contractul de comodat) plansa prevede delimitarea spatiului pana la usa de 
intrare in hala. Prin memoriul justificativ nu s-au prevazut lucrari de amenajare a spatiului de productie si de asigurare individuala a utilitatilor. In memoriu justificativ la pct.
pag 23 se specifica: “ Asigurarea energiei termice pentru incalzire in perioada sezonului rece se face prin aeroterme industriale”, insa nu se specifica de unde vor fi procur
acestea deoarece “in prezent SC Knitting Design SRL nu dispune, in patrimoniu sau de resurse financiare, constructii, utilaje si echipamente”, conform celor specificate in 
Memoriul justificativ la pag 22 si nu sunt specificate in Bugetul indicativ sau in devizele pe obiect.Nu se respecta criteriul de eligibilitate EG2. Nu este prezentata schita cu 
fluxul tehnologic si cu amplasarea utilajelor in spatiul luat in comodat din care sa rezulte ca spatiul este suficient pentru amplasarea utilajelor, depozitarea materiei prime si a 
produselor finite. Exista necorelare intre fluxul tehnologic descris la paginile 52-53 in memoriul justificativ cu utilajele propuse a se achizitiona prin proiect de unde rezulta ca 
fluxul tehnologic este incomplet si pentru finalizarea acestuia nu sunt descrise metodele de asigurare a acestui lucru. In memoriul justificativ nu este specificat nimic in 
legatura cu spatiul necesar destinat muncitorilor care vor fi angajati.La acceasi adresa cu solicitantul SC Knitting Design SRL isi are sediul social si societatea SC Int Narcis 
SRL al carui actionar unic este domnul Baltatescu Mircea, de la care solicitantul a luat in comodat suprafata aferenta investitiei si al carui obiect de activitate principal este 
tot codul caen 1439 - fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte si care la momentul vizitei pe teren desfasura activitate in celelalte cladiri din 
incinta.

1034 312 C 01 12 1 29 00083 2012 9 28
DEZVOLTAREA UNEI 

INVESTITII IN ACTIVITATI DE 
INTRETINERE CORPORALA

FODOR VASILICA NEAMT
Comuna/Oras 

ALEXANDRU CEL 
BUN Sat BISTRITA

- - - - - - - - - - 292.014 12.500 200.000 0 92.014 158.590.121

Pct1.1 Solicitantul a depus proiectul ca persoană fizică în această situaţie nefiind necesară depunerea declaraţiei privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor.În 
Cererea de finanţare la cap.7.2 din S.F.privind forţa de muncă şi în prognozele economico-financiare s-a luat în calcul angajarea a 12 salariaţi cu normă întreagă.Din 
verificarea la ORNC s-a constat că solicitanta Fodor Vasilica este acţionar unic la S.C. Camping Troian SRL care a funcţionat în 2012 cu 21 salariaţi.Prin depunerea Cererii 
de finanţare ca persoană fizică s-a evitat declaraţia privind încadrarea ca micoîntreprindere care ar fi fost legată cu S.C.Camping Troian SRL societate ce activează pe piaţă 
adiacentă şi funcţioneată pe acelaşi amplasament. Pct1.1 Solicitantul a depus proiectul ca persoană fizică în această situaţie nefiind necesară depunerea declaraţiei privind 
încadrarea în categoria microîntreprinderilor.În Cererea de finanţare la cap.7.2 din S.F.privind forţa de muncă şi în prognozele economico-financiare s-a luat în calcul 
angajarea a 12 salariaţi cu normă întreagă.Din verificarea la ORNC s-a constat că solicitanta Fodor Vasilica este acţionar unic la S.C. Camping Troian SRL care a funcţion
în 2012 cu 21 salariaţi.Prin depunerea Cererii de finanţare ca persoană fizică s-a evitat declaraţia privind încadrarea ca micoîntreprindere care ar fi fost legată cu 
S.C.Camping Troian SRL societate ce activează pe piaţă adiacentă şi funcţioneată pe acelaşi amplasament. EG2-Investiţia nu este viabilă deoarece condiţiile existente la 
teren nu permit delimitarea terenului,suprafeţei aferente investiţiei,infrastructurii de utilităţi şi modul de folosirea a acestora în condiţii de indiviziune pe amplasament.La 
vizita pe teren s-a constatat că utilităţile la care urmează să se branşeze investiţia propusă (alimentare cu apă,alimentare energie electrică,racord fosă septică,cale de acces 
)sînt comune şi aparţin complexului turistic S.C.Camping Troian SRL.EG6 Investiţia nu corespunde din punct de vedere al vizitei pe teren ca urmare a următoarelor 
constatări:Terenul este proprietatea Fodor Constantin si Fodor Vasilica , in baza contractului de vanzare – cumparare nr.3552 / 14.05.1990,a extrasului de CF nr.50316, 
comuna Alexandru cel Bun ,eliberat de OCPI Neamt fiind situat in intravilanul satului Bistrita, comuna Alexandru Cel Bun, judetul Neamt. Pe acest teren se afla Casa de 
locuit ; constructii anexe si un bazin din beton, proprietate Fodor Vasilica si SC Camping Troian SRL. Exista necorelari privind suprafata terenului (pag.96- cvc nr.3552 / 
14.05.1990 si pag.103 este mentionata suprafata de 10.700 mp , extrasul cf (pag. 104 mentioneaza suprafata de 11.859 mp , iar la pag.102 – fisa bunului imobil – este 
mentionata suprafata de 12.012 mp).Constructiile existente (casa de locuit si anexe si SC Camping Troian srl) sunt racordate la utilitati ( apa , energie ). Canalizarea 
cladirilor existente este racordata la o fosa septica ,realizata pe terenul propus pentru investitie si urmeaza a se racorda si investitia propusa la aceasta fosa existenta. . 
Terenul propus investitiei nu este delimitatProiectul propune dezvoltarea unei activitati de intretinere corporala prin realizarea unui centru de intretinere corporala ( cod caen 
9604)sat Bistrita , comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt.Situatia existenta pe teren nu corespunde cu cea din Cererea de finantare si documentele atasate. Conditiile 
existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in Studiul de Fezabilitate din proiectul propus.Proiectul propus are cale de acces, comuna cu SC Camping 
Troian la DN 15 - Piatra Neamt - Bicaz.Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul unei firide de bransament prin care se alimenteaza tabloul electric 
general , iar din tabloul electric general se alimenteaza toate receptoarele. Alimentarea cu apa va fi asigurata prin bransament la reteaua existenta in zona,din caminul 
existent pe proprietate, la care sunt racordate cladirile anexe si SC Camping Troian srl.Apa calda se va asigura cu ajutorul panourilor solare, iar cand acestea nu pot asigura 
temperatura optima pentru incalzirea apei ,aceasta va fi asigurata de centrala termica.Colectarea apelor uzate se va face prin realizarea unei retele de colectare a apelor 
uzate intr-un bazin vidanjabil existent (comun cu cladirile racordate – casa de locuit si anexele si SC Camping Troian srl) . EG2-Investiţia nu este viabilă deoarece condiţiile 
existente la teren nu permit delimitarea terenului,suprafeţei aferente investiţiei,infrastructurii de utilităţi şi modul de folosirea a acestora în condiţii de indiviziune pe 
amplasament.La vizita pe teren s-a constatat că utilităţile la care urmează să se branşeze investiţia propusă (alimentare cu apă,alimentare energie electrică,racord fosă 
septică,cale de acces )sînt comune şi aparţin complexului turistic S.C.Camping Troian SRL.EG6 Investiţia nu corespunde din punct de vedere al vizitei pe teren ca urmare 
a următoarelor constatări:Terenul este proprietatea Fodor Constantin si Fodor Vasilica , in baza contractului de vanzare – cumparare nr.3552 / 14.05.1990,a extrasului de 
CF nr.50316, comuna Alexandru cel Bun ,eliberat de OCPI Neamt fiind situat in intravilanul satului Bistrita, comuna Alexandru Cel Bun, judetul Neamt. Pe acest teren se 
afla Casa de locuit ; constructii anexe si un bazin din beton, proprietate Fodor Vasilica si SC Camping Troian SRL. Exista necorelari privind suprafata terenului (pag.96- cvc 
nr.3552 / 14.05.1990 si pag.103 este mentionata suprafata de 10.700 mp , extrasul cf (pag. 104 mentioneaza suprafata de 11.859 mp , iar la pag.102 – fisa bunului imobil
este mentionata suprafata de 12.012 mp).Constructiile existente (casa de locuit si anexe si SC Camping Troian srl) sunt racordate la utilitati ( apa , energie ). Canalizarea 
cladirilor existente este racordata la o fosa septica ,realizata pe terenul propus pentru investitie si urmeaza a se racorda si investitia propusa la aceasta fosa existenta. . 
Terenul propus investitiei nu este delimitatProiectul propune dezvoltarea unei activitati de intretinere corporala prin realizarea unui centru de intretinere corporala ( cod caen 
9604)sat Bistrita , comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt.Situatia existenta pe teren nu corespunde cu cea din Cererea de finantare si documentele atasate. Conditiile 
existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in Studiul de Fezabilitate din proiectul propus.Proiectul propus are cale de acces, comuna cu SC Camping 
Troian la DN 15 - Piatra Neamt - Bicaz Alimentarea cu energie electrica se va realiza prin intermediul unei firide de bransament prin care se alimenteaza tabloul elect
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1035 312 M 01 12 1 29 00081 2012 9 28

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 
SPECIFICE CATEGORIEI - 

ALTE LUCRARI SPECIALE DE 
CONSTRUCTII, LA SCBET 
CONSTRUCT IND SRL, DIN 

SAT OGLINZI, COMUNA 
RAUCESTI, JUDETUL NEAMT

SC BET 
CONSTRUCT IND 

SRL
NEAMT

Comuna/Oras 
RAUCESTI ; 

Comuna/Oras 
RAUCESTI Sat 

OGLINZI

- - - - - - - - - - 92.656 0 64.859 0 27.797 158.654.980

EG2-nu este îndeplinit astfel:Activitatea propusă prin proiect respectiv achiziţionarea pentru închirierea de kituri pentru cofraje este o propunere limitativă codul CAEN 4399 
făcînd referire la o gamă extinsă de lucrări speciale pentru execuţia construcţiilor.Echipamentele propuse prin proiect prin ofertele prezentate se referă la kituri pentru 
cofrarea de suprafeţe mari .În această ipoteză de lucru şi la aceste posibilităţi s-au făcut şi prognozele economico-financiare ale firmei.Construcţiile de dimensiuni mari 
reprezintă o particularitate în mediul rural iar domeniul limitativ de echipamente implică execuţia de lucrări subdimensionate comparativ cu productivitatea echipamentelor 
solicitate prin proiect.Activitaea de închiriere a kiturilor de cofraje nu poate asigura continuitatea şi independenţa funcţională aceasta fiind condiţionată de execuţia lucrărilor 
de pregătirea a structurilor pentru cofrare.Kiturile de cofrare sînt echipamente care necesită lucrări de asamblare pe structuri ,cofrare –decofrare propunerea de închiriere la 
solicitarea beneficiarilor fiind condiţionată de transportul echipamentelor,pieselor conexe ,lubrifianţilor ,muncitorilor.Nu s-a prevăzut şi demonstrat în MJ modul de 
desfăşurare efectivă a activităţii inclusiv transportul echipamentelor şi a muncitorilor la punctele de lucru.În patrimoniul societăţii nu sînt înregistrate mijloace fixe sau mobile 
iar în prognozele economico-financiare nu sînt prinse cheltuieli cu deplasarea la solicitanţi. Pe terenul aferent S.C.SER TRANS SRL s-a fragmentat suprafaţa totală de 
9300mp în 5 loturi din care 2 sînt date spre folosinţă prin închiriere la 2 societăţi comerciale respectiv S,C BET COSTRUCT IND SRL si S.C.Util Paviment AG SRL ,.două 
loturi respectiv Lot2 ŞI Lot4 au fost vîndute pentru asigurarea amplasamentelor a 2 proiecte depuse pe M313/2012.Clădirea aflată marginal cu platforma betonată este 
indicată ca furnizor de utilităţi Aceasta nu apare în extrasul de carte funciară şi nu se poate stabili cărei societăţi aparţine. Beneficiarul a prezentat 3 oferte pentru achiziţia de 
bunuri şi o ofertă pentru achiziţia de servicii Punctul 6-Elemente comune condiţii artificiale:-sub1--sub.2*Sediul social conform contract de închiriere pe 11 ani încheiat în 
5.09.2012 pentru suprafaţa de 10mp aparţinînd S.C.SER TRANS SRL este identic cu cel al S.C.UTIL PAVIMENT .Asociatul majoritar a S.C SER TRANS SRL este d-l 
Stoica Mihai-Doru. locatorul terenului pentru cele 2 proiecte.-sub.3*-Terenul în suprafaţă de 2635 mp teren cu nr.cadastral 50458 este închiriat de la firma S.C.SER TRAN
SRL şi corespunde Lotului nr.3 din suprafaţa totală lotizată de 9300mp.Prin fracţionarea suprafeţei de teren în 5 loturi s-au creat amplasamente pentru 4 societăţi 
astfel:Lot.nr1:1-S.C Ser trans SRL pe care se dasfăşoară activităţi de turism şi SC. Util Paviment AG , amplasament propus pentru proiect pe M312-
F312M011212900082,Lot nr.2 vîndut PF.Sandu Maria care a depus proiect pe M313/2012 proiect declarat eligibiL,lot nr.3:2635mp închriat la S.C.Bet Construct Ind 
SRL,Lotul nr.4 :3141mp-teren vîndut PF.Stoica Alexandra Paula care a avut în evaluare C.F.313M011212900043,Lot nr.5:1404mp .Terenul lotizat are configuraţie 
longitudinală toate loturile avînd trecere pe lotul nr.5.În capătul lotului se află proprietatea persoanei fizice Stoica Mihai asociat majoritar şi proprietar la S.C Trans SRL care 
a dispus lotizarea proprietăţii pentru înfiinţarea a 4 societăţi comercialePentru semnarea Contractului de închiriere nr.2515/24.09.2012 a fost mandatată d-na Ungureanu 
Maria-Cristina în calitate de reprezentant a S.C.SER TRANS SRL aceaşi persoană care a încheiat Contractul de închiriere şi pentru S.C.UTIL PAVIVENT AG SRL . 
Sub.3.Proiectul are reprezentant legal pe Stoica Alexandra-Paula dar pentru depunerea proiecctului şi la vizita pe teren a fost reprezentată prin procura nr.626/28.09.2012 
de Stoica Mihai –Doru care este asociatul majoritar la S.C SER TRANS SRL proprietarul terenului şi sediului social închiriate pentru înfiinţarea firmei.Sub.4 Consultantul 
pentru proiecul aferent S.C.BET CONSTRUCT IND SRL este acelaşi cu al proiectului depus de S.C.UTIL PAVIMENT AG –firma S.C.CREATIV CONSULT SRL 
IAŞIElemente suplimentare pentru demonstrarea fracţionării investiţiei.Extrasul de cont a fost eliberat în data de 28.09.2012 banii din cont fiind viraţi în urma unei tranzacţii 
din data de 27.09.2013 ora ora 09:04 min.efectuată la sucursala BCR TG.Neamţ.La aceeasi bancă a fost eliberat extrasul de cont pentru firma S.C.UTIL PAVIMENT AG 
SRL în data de 27.09.2012 ora 09:42 min.Banii au fost viraţi în cont de firma AG SAN INVEST SRL la care asociat unic este d-l Stoica Mihai-Doru Din documentul 
„furnizare de informaţii extinse” emis de ORNC se evidenţiază următoarele elemente :D-l Stoica Mihai-Doru este asociat unic la firma AG SAN INVEST SRL cu sediul în 
localitatea Tirgu Neamţ,judeţul Neamţ.Administrator al firmei este d-na Ungureanu Maria-Cristina care a semnat contractele de închireiere pentru loturile de teren indicate 
ca amplasamente pentru cele 2 firme.Din verificare la ORNC d-na Ungureanu Maria-Cristina nu are nici o calitate de reprezentare în firma S.C.SER TRANS SRL firma 
locatoare pentru cele 2 proiecte.D-l Stoica Mihai-Doru are calitatea de asociat şi administrator şi pentru firmele S.C SER TRANS SRL(proprietara teren investiţie) şi S.C 
PATCM SRL .Firma AG SAN INVEST SRL are ca activitate principală Codul CAEN 4120-Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale .Codurile CAEN 
pentru proiectele SC BET CONSTRUCT IND este 4399 iar pentru S.C PAVIMENT AG SRL codul CAEN 4333 ambele coduri aferente lucrărilor de construcţii.Prin ambele 
proiecte se propune achiziţia de echipamente specifice activităţii de construcţii care prin închirierea de kituri pentru cofrarea elementelor de construcţii şi echipamente 
pentru pardoseli şi placări pereţi pot funcţiona şi extinde activitatea principală a firmei AG SAN INVEST SRL.Pentru ambele proiecte sînt prezentaţi aceeaşi potenţiali 
furnizori şi aceeaşi potenţiali clienţi cu aceeaşi valoare aproximativă/anAmbele Cereri de finanţare sînt structurate identic avănd următoarele elemente comune :-La 
întocmirea Bugetului indicativ şi Devizului general s-au folosit valori de la acelaşi ofertant,aceleaşi structură a prognozelor economiceDocumentele obligatorii anexate Cererii 
de finanţare sînt eliberate în aceeaşi zi Datorită acestor elemente comune la cele 2 proiecte conexat cu informaţiile prezentate la vizita pe teren rezultă crearea de cond
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ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 
PENTRU LUCRARI DE 

PARDOSIRE SI PLACARE A 
PERETILOR LA SC UTIL 

PAVIMENT AG SRL, DIN SAT 
OGLINZI, COMUNA, 

RAUCESTI, JUDETUL NEAMT

SC UTIL 
PAVIMENT AG 

SRL
NEAMT

Comuna/Oras 
RAUCESTI Sat 

OGLINZI
- - - - - - - - - - 116.319 0 81.423 0 34.896 158.736.403

EG2.-nu este indeplinit Pe terenul aferent S.C.SER TRANS SRL s-a fragmentat suprafaţa totală de 9300mp în 5 loturi din care 2 sînt date spre folosinţă prin închiriere la 2 
societăţi comerciale respectiv S.C.Util Paviment AG SRL şi S.C Cconstruct IND SRL,.două loturi respectiv Lot2 ŞI Lot4 au fost vîndute pentru asigurarea amplasamentelor 
a 2 proiecte depuse pe M313/2012..Clădirea aflată marginal cu platforma betonată este indicată ca furnizor de utilităţi fără ca această să apară în extrasul de carte 
funciară.(la vizita pe teren beneficiarul a clarificat că imobilul aparţine persoanei fizice Stoica Mihai-Doru) .În această situaţie amplasamentul investiţiei se află între 
P.F.Stoica Mihai-Doru (clădire lipită de pensiune ) şi lot nr.2 vîndut persoanei fizice Sandu Maria care a depus proiect M313 componenta b.Activitatea propusă prin proiect 
respectiv achiziţia de echipamente pentru execuţia de pardoseli şi placări industriale activitate regăsită în codul CAEN 4333 face referire la o gamă de lucrări speciale pen
execuţia construcţiilor.Echipamentele propuse prin proiect prin ofertele prezentate se referă la execuţia de lucrări pentru suprafeţe mari pentru care s-a făcut şi prognoza 
veniturilor firmei.Construcţiile de dimensiuni mari în domeniul strict specializat al firmei reprezintă o particularitate în mediul rural iar domeniul limitativ de echipamente 
implică execuţia de lucrări subdimensionate comparativ cu productivitatea echipamentelor solicitate prin proiect.Echipamente solicitate prin proiect(grindă vibrantă 
reglabilă,maşină tăiat beton-asfalt, şlefuitor duplex şi simplex,grindă vibrantă biridecţională ,matriţă texturare beton ) la care se adaugă 2 utilaje respectiv compactor 
autopropulsat greutate mimim 1500kg şi utilaj multifuncţional dotat cu modul anexare benă balast,benă mixtă produs beton,braţ excavator cu 3 cupe de săpat ,picon 
,instalaţie pentru freze şi alte accesorii. Activitatea propusă prin proiect este condiţionată de transportul echipamentelor,pieselor conexe ,lubrifianţilor ,muncitorilor.Nu s-a 
prevăzut şi demonstrat în MJ modul de desfăşurare efectivă a activităţii inclusiv transportul echipamentelor şi a muncitorilor la punctele de lucru.Nu s-a demonstrat 
necesitatea achiziţiei compactorului autopropulsat şi a utilajului multifuncţional ,utilaje care deţin ponderea valorică a echipamentelor solicitate.În patrimoniul societăţii nu 
sînt înregistrate mijloace fixe s-au mobile iar în prognozele economico-financiare nu sînt prinse cheltuieli cu deplasarea la solicitanţi. Solicitantul a prezentat 3 oferte pentru 
bunuri şi o ofertă pentru servicii PuncPunctul 6-Elemente comune condiţii artificiale:sub1--sub.2*Sediul social conform contract de închiriere pe 11 ani încheiat în 5.09.201
pentru suprafaţa de 10mp aparţinînd S.C.SER TRANS SRL este identic cu cel al S.C.UTIL PAVIMENT .Asociatul majoritar a S.C SER TRANS SRL locator pentru cele 2 
contracte de închiriere este d-l Stoica Mihai-Doru -sub.3*-Terenul în suprafaţă de 1000 mp teren cu nr.cadastral 50347este închiriat de la firma S.C.SER TRANS SRL şi 
corespunde Lotului nr.3 din suprafaţa totală lotizată de 9300mp.Prin fracţionarea suprafeţei de teren în 5 loturi s-au creat amplasamente pentru 4 societăţi astfel:Lot.nr1:1-
S.C Ser Trans SRL pe care se dasfăşoară activităţi de turism şi SC. Util Paviment AG , amplasament propus pentru proiect pe M312-F312M011212900082,Lot nr.2 vîndut 
PF.Sandu Maria care a depus proiect pe M313/2012 proiect declarat eligibiL,lot nr.3:2635mp închriat la S.C.Bet Construct Ind SRL,Lotul nr.4 :3141mp-teren vîndut 
PF.Stoica Alexandra Paula care a avut în evaluare C.F.313M011212900043,Lot nr.5:1404mp .Terenul lotizat are configuraţie longitudinală toate loturile avînd trecere pe 
lotul nr.5.În capătul lotului se află proprietatea persoanei fizice Stoica Mihai asociat majoritar şi proprietar la S.C Trans SRL care a dispus lotizarea proprietăţii pentru 
înfiinţarea a 4 societăţi comercialePentru semnarea Contractului de închiriere nr.2495/20.09.2012 a fost mandatată d-na Ungureanu Maria-Cristina în calitate de 
reprezentant a S.C.UTIL PAVIVENT AG SRL prin aceeaşi persoană care a încheiat Contractul de închiriere şi pentru S.C.BET CONSTRUCT IND SRL . Sub.3.Proiectul 
are reprezentant legal pe D-l Mihalache Mihai –Sorin dar pentru vizita pe teren a fost reprezentat prin procura nr.631/01.10.2012 de Stoica Mihai –Doru care este asociatul 
majoritar la S.C SER TRANS SRL proprietarul terenului şi sediului social închiriate pentru înfiinţarea firmei.Sub.4 Consultantul pentru proiecul aferent S.C.BET 
CONSTRUCT IND SRL este acelaşi cu al proiectului depus de S.C.UTIL PAVIMENT AG –firma S.C.CREATIV CONSULT SRL IAŞIElemente suplimentare pentru 
demonstrarea fracţionării investiţiei.Extrasul de cont a fost eliberat în data de 27.09.2012 de Sucursala BCR TG.Neamţ .La aceeasi bancă a fost eliberat extrasul de cont 
pentru firma S.C.BET CONSTRUCT IND SRL data de 28.09.2012Din documentul „furnizare de informaţii extinse” emis de ORNC se evidenţiază următoarele elemente :D-l 
Stoica Mihai-Doru este asociat unic la firma AG SAN INVEST SRL cu sediul în localitatea Tirgu Neamţ,judeţul Neamţ.Administrator al firmei este d-na Ungureanu Maria-
Cristina care a semnat contractele de închireiere pentru loturile de teren indicate ca amplasamente pentru cele 2 firme.Din verificare la ORNC d-na Ungureanu Maria-
Cristina nu are nici o calitate de reprezentare în firma S.C.SER TRANS SRL firma locatoare pentru cele 2 proiecte.D-l Stoica Mihai-Doru are calitatea de asociat şi 
administrator pentru firmele S.C SER TRANS SRL şi S.C PATCM SRLFirma AG SAN INVEST SRL are ca activitate principală Codul CAEN 4120-Lucrări de construcţii a 
clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale .Codurile CAEN pentru proiectele SC BET CONSTRUCT IND este 4399 iar pentru S.C PAVIMENT AG SRL codul CAEN 
4333,coduri CAEN specifice lucrărilor de construcţii .Prin ambele proiecte se propune achiziţia de echipamente specifice activităţii de construcţii care prin închirierea de 
kituri pentru cofrarea elementelor de construcţii şi exchipamente pentru pardoseli şi placări pereţi pot funcţiona ca un tot unitar cu activitatea principală a firmei AG SANT 
INVEST SRL.Pentru ambele proiecte sînt prezentaţi aceeaşi potenţiali furnizori şi aceeaşi potenţiali clienţi cu aceeaşi valoare aproximativă/anAmbele Cereri de finanţare s
structurate identic avănd următoarele elemente comune :-La întocmirea Bugetului indicativ şi Devizului general s-au folosit valori de la acelaşi ofertant aceleaşi structură
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CONSTRUIRE SERVICE AUTO 
PRIN PROGRAM F.E.A.D.R.,  
COMUNA VINATORI NEAMT, 

JUDETUL NEAMT 

I.I.URSACHE 
LIVIU-

ALEXANDRU
NEAMT

Comuna/Oras 
VANATORI-NEAMT 

Sat VANATORI-
NEAMT

- - - - - - - - - - 285.714 6.175 200.000 0 85.714 158.936.403

EG1- Pe amplasamentul NCP 50881 –propus pentru realizarea investitiei –II URSACHE SILVIA RALUCA ,se asigura accesul si la lotul cu NCP 50882 – amplasament 
propus pentru realizarea investitiei II URSACHE LIVIU ALEXANDRU ,conform contractului de constituire drept de uzufruct nr.1432 / 21.06.2012 si contractului 
1431/21.06.2012 . Calea de acces este comuna la cele doua investitii propuse. Atat in fisa E 3.8 cit si in E 4.1 –Raport asupra verificarii pe teren nr. 53/ 12.01.2013 se 
specifica faptul ca accesul este comun la cele doua investitii , vizita pe teren s-a realizat in conditii de iarna iar starea tehnica a drumului nu a putut fi vizualizata. EG 2 – Nu 
s-au justificat operatiunile ce se realizeaza pe zi in tariful stabilit. Nu s-au corelat activitatile ce urmeaza sa le desfasoare personalul de specialitate cu categoria de activitati 
din prognoza.La pagina 38 din SF ,la punctul Strategia de lansare- sunt prezentate servicii de vulcanizare la preturi promotionale ,servicii de vopsire pentru autoturisme si 
autoutilitare si servicii de diagnoza ,verificare sisteme de directie ,aer conditionat,fara preturi si tipuri de autoturisme.Alte tipuri de servicii nu sunt prezentate.La pagina 186 
este prezentata fisa de calcul justificativa – service auto ; cu tarife servicii / masini fara a se specifica categoria masinilor ,iar sumele nu se regasesc in prognoze. Conform 
procedurii de verificare pentru Viabilitatea economica - se verifica tipul de servicii prestate,tarifele folosite ,concordanta cu previziunile economice. EG1- Pe amplasamentul 
NCP 50881 –propus pentru realizarea investitiei –II URSACHE SILVIA RALUCA ,se asigura accesul si la lotul cu NCP 50882 – amplasament propus pentru realizarea 
investitiei II URSACHE LIVIU ALEXANDRU ,conform contractului de constituire drept de uzufruct nr.1432 / 21.06.2012 si contractului 1431/21.06.2012 . Calea de acces 
este comuna la cele doua investitii propuse. Atat in fisa E 3.8 cit si in E 4.1 –Raport asupra verificarii pe teren nr. 53/ 12.01.2013 se specifica faptul ca accesul este comun 
la cele doua investitii , vizita pe teren s-a realizat in conditii de iarna iar starea tehnica a drumului nu a putut fi vizualizata. EG 2 – Nu s-au justificat operatiunile ce se 
realizeaza pe zi in tariful stabilit. Nu s-au corelat activitatile ce urmeaza sa le desfasoare personalul de specialitate cu categoria de activitati din prognoza.La pagina 38 din 
SF ,la punctul Strategia de lansare- sunt prezentate servicii de vulcanizare la preturi promotionale ,servicii de vopsire pentru autoturisme si autoutilitare si servicii de 
diagnoza ,verificare sisteme de directie ,aer conditionat,fara preturi si tipuri de autoturisme.Alte tipuri de servicii nu sunt prezentate.La pagina 186 este prezentata fisa de 
calcul justificativa – service auto ; cu tarife servicii / masini fara a se specifica categoria masinilor ,iar sumele nu se regasesc in prognoze. Conform procedurii de verificare 
pentru Viabilitatea economica - se verifica tipul de servicii prestate,tarifele folosite ,concordanta cu previziunile economice. EG 2 – Nu s-au justificat operatiunile ce se 
realizeaza pe zi in tariful stabilit. Nu s-au corelat activitatile ce urmeaza sa le desfasoare personalul de specialitate cu categoria de activitati din prognoza.La pagina 38 din 
SF ,la punctul Strategia de lansare- sunt prezentate servicii de vulcanizare la preturi promotionale ,servicii de vopsire pentru autoturisme si autoutilitare si servicii de 
diagnoza ,verificare sisteme de directie ,aer conditionat,fara preturi si tipuri de autoturisme.Alte tipuri de servicii nu sunt prezentate.La pagina 186 este prezentata fisa de 
calcul justificativa – service auto ; cu tarife servicii / masini fara a se specifica categoria masinilor ,iar sumele nu se regasesc in prognoze. Conform procedurii de verificare 
pentru Viabilitatea economica - se verifica tipul de servicii prestate,tarifele folosite ,concordanta cu previziunile economice. EG 2 – Nu s-au justificat operatiunile ce se 
realizeaza pe zi in tariful stabilit. Nu s-au corelat activitatile ce urmeaza sa le desfasoare personalul de specialitate cu categoria de activitati din prognoza.La pagina 38 din 
SF ,la punctul Strategia de lansare- sunt prezentate servicii de vulcanizare la preturi "promotionale" ,servicii de vopsire pentru autoturisme si autoutilitare si servicii de 
diagnoza ,verificare sisteme de directie ,aer conditionat,fara preturi si tipuri de autoturisme.Alte tipuri de servicii nu sunt prezentate.La pagina 186 este prezentata fisa de 
calcul justificativa – service auto ; cu tarife servicii / masini fara a se specifica categoria masinilor ,iar sumele nu se regasesc in prognoze. Conform procedurii de verificare 
pentru Viabilitatea economica - se verifica tipul de servicii prestate,tarifele folosite ,concordanta cu previziunile economice. S-a atasat extras din baza de date privind 
consultanta. Se constata o fractionare a a terenului (a aceluiasi amplasament) de catre aceiasi societate SC PANDROL TRUST SRL,care la data de 21.06.2012,incheie 
ambele contracte de constituire drept de uzufruct pe perioada de 15 ani , cu II Ursache Silvia Raluca si cu II Ursache Liviu Alexandru (frati),cu scopul de a beneficia de 
fonduri ,pentru depunerea a doua proiecte pe masura M312 – cu acelasi obiect de activitate cod CAEN – 4520 -(II Ursache Silvia Raluca si II Ursache Liviu Alexandru), fapt 
ce contravine obiectivelor masurii. Acelasi consultant se regaseste la mai multe proiecte in aceiasi comuna.In comuna Vanatori Neamt se mai regasesc urmatoarele 
proiecte: II URSACHE Silvia Raluca ; SC MAYO TRUCK cu cod caen 4520. Se constata o fractionare a a terenului (a aceluiasi amplasament) de catre aceiasi societate SC 
PANDROL TRUST SRL,care la data de 21.06.2012,incheie ambele contracte de constituire drept de uzufruct pe perioada de 15 ani , cu II Ursache Silvia Raluca si cu II 
Ursache Liviu Alexandru (frati),cu scopul de a beneficia de fonduri ,pentru depunerea a doua proiecte pe masura M312 – cu acelasi obiect de activitate cod CAEN – 4520 -
(II Ursache Silvia Raluca si II Ursache Liviu Alexandru), fapt ce contravine obiectivelor masurii. Acelasi consultant se regaseste la mai multe proiecte in aceiasi comuna.In 
comuna Vanatori Neamt se mai regasesc urmatoarele proiecte: II URSACHE Silvia Raluca ; SC MAYO TRUCK cu cod caen 4520. EG1- Pe amplasamentul NCP 50881 
–propus pentru realizarea investitiei –II URSACHE SILVIA RALUCA ,se asigura accesul si la lotul cu NCP 50882 – amplasament propus pentru realizarea investitiei II 
URSACHE LIVIU ALEXANDRU conform contractului de constituire drept de uzufruct nr 1432 / 21 06 2012 si contractului 1431/21 06 2012 Calea de acces este comuna
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CONSTRUIRE SERVICE 
AUTO, IMPREJMUIRE SI 
RACORD UTILITATI PRIN 

PROGRAM F.E.A.D.R.

SC AMERICAN 
SHOP SERVICE 

SRL
NEAMT

Comuna/Oras 
TIMISESTI Sat 

PLAIESU
- - - - - - - - - - 285.715 0 200.000 0 85.715 159.136.403

Ref.EG1, EG6:-In fisa de verificare pe teren si in raportul asupra verificarii pe teren se mentioneaza faptul ca cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al 
verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila astfel:Localizarea proiectului nu este conforma documentar cu cea specificata de solicitant in Cererea de finantare
documentele anexate(,extras de carte funciara, plan de incadrare in zona , ). Amplasamentul investitiei este in sat Plaiesu,comuna Timisesti, judetul Neamt. Prin contractul 
de vanzare - cumparare nr.1868 din data de 27.07.2012 ,SC AMERICAN SHOP SERVICE SRL cumpara de la CIURDEA IULIAN ,prin mandatar UNGUREANU BOGDAN 
ANDREI , un imobil cu suprafata de 13.600 mp teren arabil,din care : - 3.145 mp teren situat in intravilanul satului Plaiesu ,comuna Timisesti ,judetul Neamt , - 10.455 mp 
teren situat in extravilanul comunei Timisesti ,judetul Neamt, punct Canton cu vecinatatile urmatoare :N – Drum exploatare , E – proprietate Pralea Pavel , S – DN – 15B – 
TG. Neamt – Cristesti, V – Proprietate Panaite Gheorghe. Exista necorelari in documentatia depusa in dosarul Cererii de finantare Planul de situatie – pag.67 – 73 sunt 
vizate de OCPI Neamt la data de 09.12.2010 , in conditiile in care acest plan este intocmit in august 2012 , contractul de vanzare – cumparare cu nr.1868 este incheiat la 
data de 27.07.2012 , cu proprietar SC AMERICAN SHOP SERVICE SRL , iar societatea este infiintata la data de 02.07.2012. Rezulta ca la data vizarii planului de situatie 
societatea SC AMERICAN SHOP SRL nu exista . Conform Certificatului de urbanism nr.14 din data de 29.08.2012 , eliberat de Primaria comunei Timisesti , terenul este 
situat in intravilanul satului Plaiesu , comuna Timisesti , iar extrasul Cf ( nr. 15235 din data 17.09.2012 )si documentatia cadastrala mentioneaza teren in intravilanul satului 
Plaiesu si extravilan Timisesti , comuna Timisesti. Ref.pct.3.3 Conform ghidului solicitantului ”Construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor reprezintă investiţii eligibile în 
cadrul tuturor componentelor măsurii, exclusiv în scopul desfăşurării activităţilor propuse prin proiect ”.Prin urmare cheltuielile aferente construirii spatiilor Desfacere, Sali 
asteptare sunt cheltuieli neeligibile Ref.bunuri si servicii:O parte din bunuri si serviciile de proiectare si consultanta(sunt prinse ca si cheltuieli neeligibile-nu s-au mentionat 
tarifele orare) se regasesc in baza de date APDRPS-au prezentat oferte de bunuri(sunt prinse ca si cheltuieli neeligibile) 1.In fisa de verificare pe teren si in raportul asupra 
verificarii pe teren se mentioneaza faptul ca cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila 
astfel:Localizarea proiectului nu este conforma documentar cu cea specificata de solicitant in Cererea de finantare si documentele anexate(,extras de carte funciara, plan de 
incadrare in zona , ). Amplasamentul investitiei este in sat Plaiesu,comuna Timisesti, judetul Neamt. Prin contractul de vanzare - cumparare nr.1868 din data de 
27.07.2012 ,SC AMERICAN SHOP SERVICE SRL cumpara de la CIURDEA IULIAN ,prin mandatar UNGUREANU BOGDAN ANDREI , un imobil cu suprafata de 13.600 
mp teren arabil,din care : - 3.145 mp teren situat in intravilanul satului Plaiesu ,comuna Timisesti ,judetul Neamt , - 10.455 mp teren situat in extravilanul comunei Timisesti 
,judetul Neamt, punct Canton cu vecinatatile urmatoare :N – Drum exploatare , E – proprietate Pralea Pavel , S – DN – 15B – TG. Neamt – Cristesti, V – Proprietate 
Panaite Gheorghe. Exista necorelari in documentatia depusa in dosarul Cererii de finantare Planul de situatie – pag.67 – 73 sunt vizate de OCPI Neamt la data de 
09.12.2010 , in conditiile in care acest plan este intocmit in august 2012 , contractul de vanzare – cumparare cu nr.1868 este incheiat la data de 27.07.2012 , cu proprietar 
SC AMERICAN SHOP SERVICE SRL , iar societatea este infiintata la data de 02.07.2012. Rezulta ca la data vizarii planului de situatie societatea SC AMERICAN SHOP 
SRL nu exista . Conform Certificatului de urbanism nr.14 din data de 29.08.2012 , eliberat de Primaria comunei Timisesti , terenul este situat in intravilanul satului Plaiesu , 
comuna Timisesti , iar extrasul Cf ( nr. 15235 din data 17.09.2012 )si documentatia cadastrala mentioneaza teren in intravilanul satului Plaiesu si extravilan Timisesti , 
comuna Timisesti. 2. Doc.11.3- Declaraţia privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor nu este completat corect.3. Conform ghidului solicitantului ”Construcţia, 
modernizarea, extinderea clădirilor reprezintă investiţii eligibile în cadrul tuturor componentelor măsurii, exclusiv în scopul desfăşurării activităţilor propuse prin proiect ”.Prin 
urmare cheltuielile aferente construirii spatiilor Desfacere, Sali asteptare sunt cheltuieli neeligibile
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1039 312 M 01 12 1 29 00074 2012 9 28

CONSTRUIRE ATELIER DE 
CONFECTII METALICE IN 

SATUL SAVINESTI, COMUNA 
SAVINESTI, JUDETUL NEAMT

SC POLIS 
SOLUTIONS SRL NEAMT

Comuna/Oras 
SAVINESTI Sat 

SAVINESTI
- - - - - - - - - - 237.433 0 200.000 0 37.433 159.336.403

EG1 - Accesul spre amplasament se face pe proprietăţi lotizate la care se ajunge prin incinta aferentă lotului cu ieşire la DN15 . Nu este cale de acces publică şi solicitantul 
nu a prezentat în documentaţia prezentată acordul proprietarilor pentru tranzitare .Situaţia utilităţilor necesare funcţionării obiectivului se prezintă asfel:Pentru alimentarea cu 
apă în S.F pag.38 şi 51 se specifică realizare de branşament la reţeaua publică(stradală )cu lungimea branşamentul de 6m.În Planşa de la pag112 se specifică branşament 
la 300 m faţă de DN15. La vizita pe teren beneficiarul a indicat branşamentul pentru apă captarea existentă pe proprietatea vînzătoarei Ocneanu Carmen-Elena distanţa de 
branşare fiind de aproximativ50-60m .Prin Certificatul de urbanism nu s-a solicitat avizul furnizorului de apă pentru alimentarea din reţeaua publică. Pct 3.8 – din SF nu 
descrie fluxul tehnologic / tehnologia aplicata in cadrul proiectului . Situatia existenta la vizita pe teren nu corespunde cu situatia descrisa in cererea de finantare.Conform 
fisei E4.1 nr. 172/06.02.2013 cererea de finantare nu indeplineste conditiile pentru a fi declarata eligibila.EG2- Productia nu este diversificata ; pretul este acelasi la toate 
produsele.Nu este prezentat calculul productivitatii utilajelor pe durata normata de functionare pe zi / luna/an , tinand cont de numarul de locuri de munca nou create si 
activitatile fluxului propus. EG1 - Accesul spre amplasament se face pe proprietăţi lotizate la care se ajunge prin incinta aferentă lotului cu ieşire la DN15 . Nu este cale de 
acces publică şi solicitantul nu a prezentat în documentaţia prezentată acordul proprietarilor pentru tranzitare .Situaţia utilităţilor necesare funcţionării obiectivului se prezintă 
asfel:Pentru alimentarea cu apă în S.F pag.38 şi 51 se specifică realizare de branşament la reţeaua publică(stradală )cu lungimea branşamentul de 6m.În Planşa de la 
pag112 se specifică branşament la 300 m faţă de DN15. La vizita pe teren beneficiarul a indicat branşamentul pentru apă captarea existentă pe proprietatea vînzătoarei 
Ocneanu Carmen-Elena distanţa de branşare fiind de aproximativ50-60m .Prin Certificatul de urbanism nu s-a solicitat avizul furnizorului de apă pentru alimentarea din 
reţeaua publică. Pct 3.8 – din SF nu descrie fluxul tehnologic / tehnologia aplicata in cadrul proiectului . Situatia existenta la vizita pe teren nu corespunde cu situatia 
descrisa in cererea de finantare.Conform fisei E4.1 nr. 172/06.02.2013 cererea de finantare nu indeplineste conditiile pentru a fi declarata eligibila.EG2- Productia nu este 
diversificata ; pretul este acelasi la toate produsele.Nu este prezentat calculul productivitatii utilajelor pe durata normata de functionare pe zi / luna/an , tinand cont de 
numarul de locuri de munca nou create si activitatile fluxului propus. EG2- Prognozele prezinta doar indicatoare rutiere fara panouri ; productia nu este diversificata ; pretul 
este acelasi la toate produsele.Nu este prezentat calculul productivitatii utilajelor pe durata normata de functionare pe zi / luna/an , tinand cont de numarul de locuri de 
munca nou create si activitatile fluxului propus. EG2- Prognozele prezinta doar indicatoare rutiere fara panouri ; productia nu este diversificata ; pretul este acelasi la toate 
produsele.Nu este prezentat calculul productivitatii utilajelor pe durata normata de functionare pe zi / luna/an , tinand cont de numarul de locuri de munca nou create si 
activitatile fluxului propus. In comuna Savinesti se mai regasesc urmatoarele proiecte: SC Motvos consult srl,SC POP STEP SRL, SC ADAGER SRL, SC M – TRICOT 
SRL . In comuna Savinesti se mai regasesc urmatoarele proiecte: SC Motvos consult srl,SC POP STEP SRL, SC ADAGER SRL, SC M – TRICOT SRL . EG1 - Accesul 
spre amplasament se face pe proprietăţi lotizate la care se ajunge prin incinta aferentă lotului cu ieşire la DN15 . Nu este cale de acces publică şi solicitantul nu a prezentat 
în documentaţia prezentată acordul proprietarilor pentru tranzitare .Situaţia utilităţilor necesare funcţionării obiectivului se prezintă asfel:Pentru alimentarea cu apă în S.F 
pag.38 şi 51 se specifică realizare de branşament la reţeaua publică(stradală )cu lungimea branşamentul de 6m.În Planşa de la pag112 se specifică branşament la 300 m 
faţă de DN15. La vizita pe teren beneficiarul a indicat branşamentul pentru apă captarea existentă pe proprietatea vînzătoarei Ocneanu Carmen-Elena distanţa de branşare 
fiind de aproximativ50-60m .Prin Certificatul de urbanism nu s-a solicitat avizul furnizorului de apă pentru alimentarea din reţeaua publică. Pct 3.8 – din SF nu descrie fluxul 
tehnologic / tehnologia aplicata in cadrul proiectului . Situatia existenta la vizita pe teren nu corespunde cu situatia descrisa in cererea de finantare.Conform fisei E4.1 nr. 
172/06.02.2013 cererea de finantare nu indeplineste conditiile pentru a fi declarata eligibila.EG2- Productia nu este diversificata ; pretul este acelasi la toate produsele.Nu 
este prezentat calculul productivitatii utilajelor pe durata normata de functionare pe zi / luna/an , tinand cont de numarul de locuri de munca nou create si activitatile fluxului 
propus. EG1 - Accesul spre amplasament se face pe proprietăţi lotizate la care se ajunge prin incinta aferentă lotului cu ieşire la DN15 . Nu este cale de acces publică şi 
solicitantul nu a prezentat în documentaţia prezentată acordul proprietarilor pentru tranzitare .Situaţia utilităţilor necesare funcţionării obiectivului se prezintă asfel:Pentru 
alimentarea cu apă în S.F pag.38 şi 51 se specifică realizare de branşament la reţeaua publică(stradală )cu lungimea branşamentul de 6m.În Planşa de la pag112 se 
specifică branşament la 300 m faţă de DN15. La vizita pe teren beneficiarul a indicat branşamentul pentru apă captarea existentă pe proprietatea vînzătoarei Ocneanu 
Carmen-Elena distanţa de branşare fiind de aproximativ50-60m .Prin Certificatul de urbanism nu s-a solicitat avizul furnizorului de apă pentru alimentarea din reţeaua 
publică. Pct 3.8 – din SF nu descrie fluxul tehnologic / tehnologia aplicata in cadrul proiectului . Situatia existenta la vizita pe teren nu corespunde cu situatia descrisa in 
cererea de finantare.Conform fisei E4.1 nr. 172/06.02.2013 cererea de finantare nu indeplineste conditiile pentru a fi declarata eligibila.EG2- Productia nu este diversificata ; 
pretul este acelasi la toate produsele.Nu este prezentat calculul productivitatii utilajelor pe durata normata de functionare pe zi / luna/an , tinand cont de numarul de locuri 
munca nou create si activitatile fluxului propus

1040 312 M 01 12 1 29 00075 2012 9 28

CONSTRUIRE SERVICE AUTO 
PRIN PROGRAM F.E.A.D.R.,  
COMUNA VINATORI NEAMT, 

JUDETUL NEAMT 

I.I.URSACHE 
SILVIA-RALUCA NEAMT

Comuna/Oras 
VANATORI-NEAMT 

Sat VANATORI-
NEAMT

- - - - - - - - - - 285.715 0 200.000 0 85.715 159.536.403

cheltuielile cu serviciile sunt pe neeligibil Valoarea liniei 4.1 din bugetul indicativ se diminueaza cu 44.303 euro de la 205.054 euro la 160.751 euro. Diminuarea, reprezinta 
valoarea constructiei etajului aferent cladirii propuse, spatiile de la etaj nefiind cheltuiala eligibila, nu sunt aferente asigurarii fluxului tehnologic.( calculul diminuarii : la o 
suprafata totala desfasurata= 677,72 mp pentru care s-au prevazut 196.722 euro , rezulta 290 euro/mp=677,72 mp/ 196.722 euro. La o suprafata a etajului de 152,77 mp si 
290 euro/mp rezulta diminuarea de 44.303 euro=152,77 mp x 290 euro/mp. De asemenea linia aferenta TVA eligibil se diminueaza cu 10.634 euro, de la 55.300 euro la 
44.666 euro. Conform prevederilor procedurale calculul indicatorilor care releva sustenabilitatea si viabilitatea investitiei ce urmeaza a fi promovata se realizeaza pe baza 
datelor obtinute din prognozele efectuate. Criteriul “EG2-Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” nu este indeplinit, din motivele de mai jos. Datele utiliza
in cadrul prezentului proiect prezinta necorelari sau nu pot fi utilizate in analiza indicatorilor, avand in vedere urmatoarele :a)In fisa de calcul justificativa (pag. 185) s-a 
cuprins categoria de servicii - “tinichigerie-vopsitorie” care nu poate fi realizata cu echipamentele si utilajele propuse a fi achizitionate prin investitie propusa intrucat la 
(punctul 3.8 tabel utilaje si echipamente service (pag 100-106) nu sunt cuprinse echipamentele si utilajele cu care sa poata fi prestate aceste servicii de “tinichigerie-
vopsitorie”;In fiecare din cei 5 ani de prognoza veniturile din aceste servicii reprezinta 60% din total general venituri previzionat.b) pentru categoria de servicii (revizii tehnice 
ITP),cod CAEN 7120 “Activitati de testari si analize tehnice” s-au previzionat venituri (158.400 lei) care nu pot fi luate in considerare, solicitantul nefiind inregistrat cu acest 
cod CAEN de activitate.In formularul cererii de finantare este inscris numai CAEN 4520 Intretinerea si repararea utilajelor, dar activitatea propusa prin proiect vizeaza si cod 
CAEN 7120 Activitatea de testare si analize tehnice periodice, cod eligibil in Lista-Anexa 9 din Ghidul solicitantului, dar care nu este inscris in activitatile ORC ale 
Intreprinderii Individuale Ursache Silvia Raluca. Activitatea de testare si analize tehnice periodice(ITP) rezulta din fluxul tehnologic propus (pag.104), echipamentele service 
propuse ( pag.101). Echipamentele sunt pe neeligibil, vizeaza ITP dupa cum rezulta din caracteristicele tehnice din ofertele prezentate pag.140 de ex( stand verificare frane, 
analizor de gaze, aparat pentru reglat faruri, detector de jocuri incastrat, , masina de echilibrat roti, , masurarea computerizata a geometriei axelor, etc) . Solicitantul a 
prezentat activitatea de testare si analize tehnice periodice incorect ca fiind servicii conexe (pag.360) activitatii de reparatii CAEN 4520.c) activitatea de vanzare marfuri 
(piese de schimb si consumabile auto) cuprinsa in previziunea de venituri ( 352.440 lei) nu este eligibila in cadrul FEADR;d) in fisa justificativa ( pag.190) “veniturile 
preconizate s-au estimat in proportie de 47-55% din valoarea veniturilor generale pentru fiecare an analizat” iar in prognoza incasarilor ( pag.183) vanzarile valorice 
previzionate nu se regasesc in acesta proportie de 47% - 55% , proportia care rezulta fiind de 33%-35%.( de exemplu anul1; raportarea vanzarilor fizice din prognoza la total 
general estimat 33% = 1.022.487/3.055.800). Exemplificam pentru a pune in evidenta diferentele intre valorile din fisa fata de valorile din prognoza: 1.568.490 lei fisa -
1.022.487 lei prognoza(anul 1); 1.832.424 lei -1.220.880 lei ( anul 2) etc….. 2.233.396 lei -1.475.230 lei (anul 5). Avand in vedere ca datele utilizate pentru intocmirea 
previziunilor nu pot fi luate in considerare pentru intocmirea prognozelor si implicit mai mult de 70% din veniturile previzionate(rezultate ca urmare a datelor utilizate)nu se 
justifica, indicatorii economico-financiari obtinuti nu sunt relevanti pentru dovedirea viabilitatii economico-fianciare a investitiei. ( exemplificam pentru anul 1 unde 77% din 
venituri nu pot fi luate in calcul; 2.358.840 lei/3.055.800 lei; unde 2.358.840 lei =1.848.000venituri din tinichigerie+158.400 venituri din revizii tehnice+352.440 venituri din 
vanzari marfuri; 3055800 total general) Gradul de utilizare a capacitatii de productie este principalul indicator cu putere informationala in aprecierea utilizarii mijloacelor fixe . 
Eficienta utilizării mijloacelor fixe nu este realizata pe baza unui sistem corelat al efectelor (cifra de afaceri, profitul) cu eforturile (valoarea medie a mijloacelor fixe) 
Solicitantul prin gradul de utilizare propus nu dovedeste eficienta utilizării mijloacelor fixe astfel incat rezulta necorelarea cu dimensionarea investitiei propuse.In concluzie, 
nu poate fi intocmita matricea de verificare a viabilitatii, datele utilizate in cadrul proiectului nu pot fi folosite in analiza indicatorilor, prin urmare proiectul este neeligibil, nu 
este indeplinit criteriului de eligibilitate “EG2 Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei”.
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1041 312 M 01 12 1 29 00072 2012 9 28

CREAREA ŞI DEZVOLTAREA 
SOCIETĂŢII SC MANCONF 

CARMAN SRL PRIN 
REALIZAREA UNEI LINII DE 
PRODUCŢIE ÎN DOMENIUL 

INDUSTRIEI TEXTILE

SC MANCONF 
CARMAN SRL NEAMT

Comuna/Oras 
PANGARATI Sat 

STEJARU
- - - - - - - - - - 239.070 0 200.000 0 39.070 159.736.403

EG2-La colculul indicatorilor economici s-a trecut confectii ,fara a se specifica tipurile de produse si pret lei/UM.Ofertele prezentate sunt pentru plover tricot tip lana 
imprimata,iar la pag.72 se specifica la principalele tipuri de produse tesaturi din bumbac ,matase ,tricoturi din bumbac si tricoturi din vascoza.Nu sunt specificate cheltuieli 
propuse in memoriul justificativ in raport cu nevoile reale ale investitiei(amenajarea spatiilor pentru realizarea fluxului tehnologic tinand cont de numarul si dimensiunea 
utilajelor,separarea utilitatilor).Fluxul de productie este completat cu doua utilaje inchiriate care afecteaza viabilitatea, depizand de un factor extern. Opinia APDRP este ca 
aceste investitii nu sunt viabile (conf adresei nr.19711/16.09.2010).EG4- LA PAG.112 exista declaratia solicitantului ca va urma un curs.La pag.26 si pag 52 se specifica ca 
reprezentantul legal Man -Coman Carmen Mihaela asociatul unic al societatii are o experienta vasta in domeniul lucrand din anul 2006 in cadrul firmei SC CAREMIL ca 
Asistent manager.EG6- Acest spatiul comercial este proprietatea societatii SC CAREMIL IMPEX SRL ,dobandit prin cumparare in baza contractului de vanzare cumparare 
autentificat sub nr.304/26.01.2004. La vizita in teren s-a constatat ca spatiul era ocupat de SC CAREMIL SRL care are punct de lucru la aceasta locatie, conform 
contractului de inchiriere nr.240/08.12.2006 pe 10 ani si desfasoara activitate conform fotografiilor document realizate.Deci SC CAREMIL IMPEX SRL a inchiriat aceasta 
locatie la SC CAREMIL SRL la data de 08.12.2006 pe 10 ani (pana in 2016) si a dat aceasta locatie in comodat pe 11 ani la data de 1675/19.09.2012 (pana in 2023)la SC 
MANCONF CARMAN SRL ;se suprapune perioada 2012-2016, cand aceeasi locatie este data la doua societati pentru desfasurarea fluxului de productie specific activitati 
cod CAEN 1413.La data efecturii vizitei in teren SC CAREMIL SRL desfasura activitate in locatia specificata.In Memoriul justificativ la pct.4 nu exista o prezentare tehnica a 
constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile(inclusiv utilitatile).La vizita in teren s-a constatat ca spatiile necesitau lucrari de amenajare si igienizare ,lucrari 
de finisaje ,lucrari pentru care nu sunt alocate cheltuieli eligibile sau neeligibile.In contractul de comodat nr.1675/19.09.2012 se specifica:”SC MANCONF CARMAN SRL,in 
calitate de comodatara,poate sa faca orice fel de reparatii si imbunatatiri acestui imobil dat spre folosinta pe cheltuiala sa” ,deci nu au fost prevazute in Buget cheltuieli si s-a 
constatat ca sunt necesare .Utilitatile sunt pentru tot spatiul de la parter si nu sunt separate pentru doua societati. La colculul indicatorilor economici s-a trecut confectii ,fara 
a se specifica tipurile de produse si pret lei/UM.Ofertele prezentate sunt pentru plover tricot tip lana imprimata,iar la pag.72 se specifica la principalele tipuri de produse 
tesaturi din bumbac ,matase ,tricoturi din bumbac si tricoturi din vascoza.Nu sunt specificate cheltuieli propuse in memoriul justificativ in raport cu nevoile reale ale 
investitiei(amenajarea spatiilor pentru realizarea fluxului tehnologic tinand cont de numarul si dimensiunea utilajelor,separarea utilitatilor).Fluxul de productie este completat 
cu doua utilaje inchiriate care afecteaza viabilitatea, depizand de un factor extern. Opinia APDRP este ca aceste investitii nu sunt viabile (conf adresei 
nr.19711/16.09.2010). Conform HG 28/2008 la cap.4.3 si 4.4 ,utilajele si echipamentele se pot prezenta intr-un singur deviz pe obiect;nu este nevoie ca solicitantul sa 
prezinte pentru fiecare utilaj si echipament cate un deviz pe obiect.solicitantul nu a prezentat acest deviz. Spatiul destinat investitiei este inchiriat de SC CAREMIL SRL ca
are punct de lucru la aceasta locatie, conform contractului de inchiriere nr.240/08.12.2006 pe 10 ani (Asistent manager reprezentantul legal de la SC MANCONF CARMAN 
SRL si desfasoara activitate conform fotografiilor document realizate.Deci SC CAREMIL IMPEX SRL a inchiriat aceasta locatie la SC CAREMIL SRL la data de 08.12.2006 
pe 10 ani (pana in 2016) si a dat aceasta locatie in comodat pe 11 ani la data de 1675/19.09.2012 (pana in 2023)la SC MANCONF CARMAN SRL ;se suprapune perioada 
2012-2016, cand aceeasi locatie este data la doua societati pentru desfasurarea fluxului de productie specific activitati cod CAEN 1413.La data efecturii vizitei in teren SC 
CAREMIL SRL desfasura activitate in locatia specificata.Ambele societati desfasoara acelasi tip de activitate conform cod CAEN 1413. Nu s-au indeplinit criteriile de 
eligibilitate EG2; EG6.Nu sunt specificate cheltuieli propuse in memoriul justificativ in raport cu nevoile reale ale investitiei(amenajarea spatiilor pentru realizarea fluxului 
tehnologic tinand cont de numarul si dimensiunea utilajelor,separarea utilitatilor).Fluxul de productie este completat cu doua utilaje inchiriate care afecteaza viabilitatea, 
depizand de un factor extern. Opinia APDRP este ca aceste investitii nu sunt viabile (conf adresei nr.19711/16.09.2010). SC CAREMIL IMPEX SRL a inchiriat aceasta 
locatie la SC CAREMIL SRL la data de 08.12.2006 pe 10 ani (pana in 2016) si a dat aceasta locatie in comodat pe 11 ani la data de 1675/19.09.2012 (pana in 2023)la SC 
MANCONF CARMAN SRL ;se suprapune perioada 2012-2016, cand aceeasi locatie este data la doua societati pentru desfasurarea fluxului de productie specific activitati 
cod CAEN 1413.La data efecturii vizitei in teren SC CAREMIL SRL desfasura activitate in locatia specificata.Nu exista utilitati separate.

1042 312 M 01 12 1 29 00067 2012 9 28
INFIINTARE UNITATE DE 

PRODUCTIE LA SC POPSTEP 
SRL

SC POPSTEP 
SRL NEAMT

Comuna/Oras 
SAVINESTI Sat 

SAVINESTI
- - - - - - - - - - 235.085 0 199.822 0 35.263 159.936.225

conform certificatului constatator SC POPSTEP SRL este autorizat la sediul secundar din sat Savinesti, comuna Savinesti, judetul Neamt, strada Uzinei nr.1, cu codurile 
CAEN - 1431,1439 Prin contractul de comodat neautentificat la notar si fara numar de inregistrare Popirtaru Monica Ana da in comodat catre SC POSTEP SRL una masin
incheiat tricotaje cu scopul de a fi utilizata in procesul de productie pentru realizarea de tricotaje; acest contract de comodat este incheiat in data de 05.09.2012, iar 
solicitantul este infiintat la data de 10.09.2012, in consecinta SC POPSTEP SRL nu exista la data de 05.09.2012; fara aceasta masina produsul finit obtinut in anexa B1-
prognoza veniturilor nu poate fi realizat; masina de incheiat tricotaje nu exista la vizita pe teren. Prin contractul de comodat neautentificat la notar si fara numar de 
inregistrare Popirtaru Monica Ana da in comodat catre SC POSTEP SRL una masina incheiat tricotaje cu scopul de a fi utilizata in procesul de productie pentru realizarea 
de tricotaje; acest contract de comodat este incheiat in data de 05.09.2012, iar solicitantul este infiintat la data de 10.09.2012, in consecinta SC POPSTEP SRL nu exista 
data de 05.09.2012; fara aceasta masina produsul finit obtinut in anexa B1-prognoza veniturilor nu poate fi realizat; masina de incheiat tricotaje nu exista la vizita pe teren. 
Conform structurii cadru a memoriului justificativ si a HG 28/09.01.2008,Devizele investiţiei trebuie sa cuprinda detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele 
pe obiecte, conform legislatiei in vigoare, a cheltuielilor eligibile si neeligibile pe elemente.In bugetul indicativ din proiect este trecuta suma de 21.500 euro pe linia bugetara 
4.4 -utilaje si echipamente fara montaj,mijloace de transport,alte achizitii sprcifice, fara sa existe un deviz obiect care sa cuprinda detalierea exacta a utilajului achizitionat pe 
neeligibil. s-au prezentat oferte pentru utilajele achizitionate prin proiect avansul solicitat este de 99.911 euro Prin contractul de comodat neautentificat la notar si fara numar 
de inregistrare Popirtaru Monica Ana da in comodat catre SC POSTEP SRL una masina incheiat tricotaje cu scopul de a fi utilizata in procesul de productie pentru 
realizarea de tricotaje; acest contract de comodat este incheiat in data de 05.09.2012, iar solicitantul este infiintat la data de 10.09.2012, in consecinta SC POPSTEP SRL 
nu exista; fara aceasta masina produsul finit obtinut in anexa B1-prognoza veniturilor nu poate fi realizat; masina de incheiat tricotaje nu exista la vizita pe teren.Nu sunt 
prinse in bugetul indicativ cheltuieli pe eligibil sau neeligibil privind amenajarea, igienizarea, compartimentarea halei de productie, a asigurarii racordurilor utilitatilor necesare 
productiei sau a contorizarii lor separat

1043 312 M 01 12 1 29 00065 2012 9 28
ACHIZITIE DE UTILAJE 

AGRICOLE PENTRU 
PRESTARI DE SERVICII

COCOLEA IOAN - 
FLORIN NEAMT

Comuna/Oras 
AGAPIA Sat 
FILIOARA

- - - - - - - - - - 99.200 0 69.440 0 29.760 160.005.665

Nu s-au prezentat informatiile suplimentare. nu s-au prezentat informatiile suplimentare nu s-au depus informatiile suplimentare nu s-au depus extrase din baza de date 
Terenul unde va fi amplasata investitia este vecin cu terenul unde va fi amplasata investitia de la SC PICK&amp;PLOW SEL avand reprezentant legal sora acestuia 
Cocolea Narcisa Ana.Pista betonata care a inceput sa o construiasaca din sursa proprie nu este delimitate pe cele doua proprietati,fiind in continuare.Cei doi solicitanti au 
acelasi sediul social,titlul proiectelor este aproximativ acelasi,au acelasi consultant ,iar activitatile sunt complementare.SC PICK &amp; PLOW SRL va executa lucrari de 
intretinere a perenului,iar celalalt solicitant lucrari de semanat si intretinere culture. Nu s-au depus informatii suplimentare si sunt create conditii artificiale;Terenul unde va fi 
amplasata investitia este vecin cu terenul unde va fi amplasata investitia de la SC PICK&amp;PLOW SEL avand reprezentant legal sora acestuia Cocolea Narcisa 
Ana.Pista betonata care a inceput sa o construiasaca din sursa proprie nu este delimitate pe cele doua proprietati,fiind in continuare.Cei doi solicitanti au acelasi sediul 
social,titlul proiectelor este aproximativ acelasi,au acelasi consultant ,iar activitatile sunt complementare.SC PICK &amp; PLOW SRL va executa lucrari de intretinere a 
perenului,iar celalalt solicitant lucrari de semanat si intretinere culture.

1044 312 M 01 12 1 29 00062 2012 9 28
INFIINTARE UNITATE DE 

PRODUCTIE LA SC MOTVOS 
CONSULT SRL

SC MOTVOS 
CONSULT SRL NEAMT

Comuna/Oras 
SAVINESTI Sat 

SAVINESTI
- - - - - - - - - - 235.000 0 199.750 0 35.250 160.205.415

;EG6.La vizita pe teren s-a constatat că informaţiile prezentate în Cererea de finanţare şi documentele anexate nu corespund cu situaţia din teren astfel:În hala închiriată la 
vizita pe teren desfăşura activitate firma S.C.APN PLAST SRL conform informaţiilor precizate de beneficiar.Nu există utilităţi individualizate pentru spaţiul de producţie 
inchiriat.În Memoriul justificativ nu s-au descris furnizorii de utilităţi .La vizita pe teren s-a constatat că nu există contorizare individualizată pentru condumul de enrgie 
electrică şi apă insustrială. În Contractul de închiriere se specifică asigurarea utilităţilor prin contracte ulterioare fără a se face referire la furnizori. Hala necesită lucrări de 
intreţinere şi igienizare,dotare cu instalaţii de încălzire.În bugetul indicativ al proiectului nu s-au prevăzut cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor prin individualizarea 
consumurilor şi pentru amenajarea corespunzătoare a spaţiului de producţie.Utilajul închiriat prin Contract de comodat -maşină încheiat tricotaje nu se afla în spaţiul de 
producţie.Nu s-a prezentat contract/notificare de acceptare a accesului pe platforma industrială Fibrexnylon Săvineşti pentru care tranzitul şi paza sînt asigurate de societăţi 
specializate de protecţie şi pază.Informaţiile din Cererea de finanţare nu sint susţinute de situaţia din teren şi nu sînt prezentate detalieri a funcţionării din punct de vedere 
tehnologic a activităţii propuse prin proiectCondiţiile existente pe teren nu corespund cu prezentarea din Cererea de finaţare şi documentele anexate. Criteriul EG6 nu este 
idepilinit La vizita pe terne s-a constatat că informaţiile prezentate în Cererea de finanţare şi documentele anexate nu corespund cu situaţia din teren din următoarele motive 
: În hala închiriată desfăşoară activitate S.C.APN PLAST SRL conform informaţiilor prezentate de beneficiar la vizita pe teren.Nu există utilităţi individualizate pentru spaţiul 
de producţie .În contractul de închiriere se specifică asigurarea utilităţilor prin contracte ulteriaore fără a se preciza furnizorii iar la vizita pe teren nu s-au identificat punctele 
de livrare incinta aferentă investiţiei făcind parte dintr-o hală industrială unde funcţionază mai multe societăţi comerciale fără demrcaţie a infrastructurii de utilităţi. Hala 
necesită lucrări de intreţinere şi igienizare şi dotare cu instalaţii de încălzire.În bugetul indicativ al proiectului nu s-au prevăzut cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor 
individualizat şi pentru amenajarea corespunzătoare a spaţiului de producţie.Utilajul închiriat prin Contract de comodat -maşină încheiat tricotaje nu se afla în spaţiul de 
producţie.Nu s-a prezentat contract/notificare de acceptare a accesului pe fosta platforma Fzbrexnylon Săvinesti pentru care tranzitul şi paza sînt asigurate de societăţi 
specializate de protecţie şi pază.Condiţiile existente pe teren nu corespund asigurării de condiţii tehnice,tehnologice ,de protecţie şi securitate a muncii în spaţiul propus 
pentru proiect. În Cererea de finanţare s-a prevăzut achiziţia de utilaje fără a se avea în vedere cheltuielile de amenajare a spaţiului de producţie.
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1045 312 M 01 12 1 29 00056 2012 9 28

DEZVOLTAREA ACTIVITATII 
S.C. GIANINA & MARIA 
SERVICES S.R.L. PRIN 

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 
PERFORMANTE

GIANINA & 
MARIA 

SERVICES SRL
NEAMT

Comuna/Oras 
BODESTI Sat 

BODESTI
- - - - - - - - - - 209.200 0 176.440 0 32.760 160.381.855

EG1 - Situatia existenta pe teren nu corespunde cu cea descrisa in Cererea de finantare si documentele anexate; EG 2 - Proiectul propune infiintarea unei noi unitati de 
productie prin achizitionarea a 3 masini de tricotat de finete 3. Aceste masini fac parte din fluxul tehnologic prezentat la pagina 32 , fara a fi prezentata o plansa cu acest flux 
tehnologic. SC YOU &amp; I Textile Company SRL inchiriaza 1 masa de calcat si 2 masini de confectionat , pe o perioada de 10 ani , pana la data de 31.12.2023 , utilaje 
care se afla in productie , la data vizitei pe teren, la SC YOU &amp; I Textile Company SRL. Masinile de tricotat nu asigura separat fluxul de productie,deoarece asigura 
doar o parte din productie si anume productia de material tricotat , urmatoarele operatiuni din fluxul tehnologic si anume presarea, confectionarea depind de restul de utilaje 
,inchiriate de la SC YOU &amp; I Textile Company SRL . Aceste operatiuni depind de disponibilitatea SC YOU &amp; I Textile Company SRL , deci nu se asigura 
viabilitatea investitiei , deoarece prin achizitionarea masinilor de tricotat nu se obtine produsul finit(articole de imbracaminte) pentru comercializare , pentru care au fost 
realizate previziunile proiectului. EG 2 - Proiectul propune infiintarea unei noi unitati de productie prin achizitionarea a 3 masini de tricotat de finete 3. Aceste masini fac 
parte din fluxul tehnologic prezentat la pagina 32 , fara a fi prezentata o plansa cu acest flux tehnologic. SC YOU &amp; I Textile Company SRL inchiriaza 1 masa de calcat 
si 2 masini de confectionat , pe o perioada de 10 ani , pana la data de 31.12.2023 , utilaje care se afla in productie , la data vizitei pe teren, la SC YOU &amp; I Textile 
Company SRL. Masinile de tricotat nu asigura separat fluxul de productie,deoarece asigura doar o parte din productie si anume productia de material tricotat , urmatoarele 
operatiuni din fluxul tehnologic si anume presarea, confectionarea depind de restul de utilaje ,inchiriate de la SC YOU &amp; I Textile Company SRL . Aceste operatiuni 
depind de disponibilitatea SC YOU &amp; I Textile Company SRL , deci nu se asigura viabilitatea investitiei , deoarece prin achizitionarea masinilor de tricotat nu se obtine 
produsul finit(articole de imbracaminte) pentru comercializare , pentru care au fost realizate previziunile proiectului. Ofertele depuse nu sunt traduse in limba romana. 
Proiectul propune infiintarea unei noi unitati de productie prin achizitionarea a 3 masini de tricotat de finete 3. Aceste masini fac parte din fluxul tehnologic prezentat la 
pagina 32 , fara a fi prezentata o plansa cu acest flux tehnologic. SC YOU &amp; I Textile Company SRL inchiriaza 1 masa de calcat si 2 masini de confectionat , pe o 
perioada de 10 ani , pana la data de 31.12.2023 , utilaje care se afla in productie , la data vizitei pe teren, la SC YOU &amp; I Textile Company SRL. Masinile de tricotat nu 
asigura separat fluxul de productie,deoarece asigura doar o parte din productie si anume productia de material tricotat , urmatoarele operatiuni din fluxul tehnologic si anu
presarea, confectionarea depind de restul de utilaje ,inchiriate de la SC YOU &amp; I Textile Company SRL . Aceste operatiuni depind de disponibilitatea SC YOU &amp; I 
Textile Company SRL , deci nu se asigura viabilitatea investitiei , deoarece prin achizitionarea masinilor de tricotat nu se obtine produsul finit(articole de imbracaminte) 
pentru comercializare , pentru care au fost realizate previziunile proiectului.Intre cele doua firme exista si legaturi financiare conform documentelor emise de banca din 
proiect.La societatea SC YOU &amp; I Textile Company SRL, cu acelasi tip de activitate – tricotaje , director si actionar este reprezentantul legal de la SC GIANINA &amp; 
MARIA SERVICES SRL, doamna Bicajanu Gianina Irina . EG1 - Situatia existenta pe teren nu corespunde cu cea descrisa in Cererea de finantare si documentele anexate; 
EG 2 - Proiectul propune infiintarea unei noi unitati de productie prin achizitionarea a 3 masini de tricotat de finete 3. Aceste masini fac parte din fluxul tehnologic prezentat 
la pagina 32 , fara a fi prezentata o plansa cu acest flux tehnologic. SC YOU &amp; I Textile Company SRL inchiriaza 1 masa de calcat si 2 masini de confectionat , pe o 
perioada de 10 ani , pana la data de 31.12.2023 , utilaje care se afla in productie , la data vizitei pe teren, la SC YOU &amp; I Textile Company SRL. Masinile de tricotat nu 
asigura separat fluxul de productie,deoarece asigura doar o parte din productie si anume productia de material tricotat , urmatoarele operatiuni din fluxul tehnologic si anu
presarea, confectionarea depind de restul de utilaje ,inchiriate de la SC YOU &amp; I Textile Company SRL . Aceste operatiuni depind de disponibilitatea SC YOU &amp; I 
Textile Company SRL , deci nu se asigura viabilitatea investitiei , deoarece prin achizitionarea masinilor de tricotat nu se obtine produsul finit(articole de imbracaminte) 
pentru comercializare , pentru care au fost realizate previziunile proiectului.Punctul 6 - Creare de conditii artificialeLa societatea SC YOU &amp; I Textile Company SRL, cu 
acelasi tip de activitate – tricotaje , director si actionar este reprezentantul legal de la SC GIANINA &amp; MARIA SERVICES SRL, doamna Bicajanu Gianina - Irina.Intre 
cele doua firme exista si legaturi financiare conform documentelor emise de banca din proiect.

1046 312 C 01 12 1 29 00061 2012 9 28

„ACHIZIŢIONAREA DE 
UTILAJE ŞI ECHIPAMENTE 
PENTRU CONSTRUCŢII ÎN 

VEDEREA FURNIZĂRII 
SERVICIILOR DE ÎNCHIRIERE 
ÎN MEDIUL RURAL” COMUNA 

AGAPIA, JUD. NEAMŢ

BLENDEA ANA- 
DIANA 

ÎNTREPRINDERE 
INDIVIDUALĂ

NEAMT
Comuna/Oras 
AGAPIA Sat 

SACALUSESTI
- - - - - - - - - - 193.440 5.000 135.408 0 58.032 160.517.263

In Anexa 4.1 solicitantul s-a declarat intreprindere autonoma.Blendea Ana-Diana este asociat unic in SC BADI&amp;DIANA SRL,societate ce nu detine codul caen pentru 
care se solicita finantare. In Certificatul constatator nr.520453/27.09.2012 se specifica la sediul secundar din sat:Sacalusesti,com.Agapia,jud.Neamt ca se desfasoara 
activitati conform cod CAEN 7732;acest cod CAEN , prevede servicii de inchiriere de automacarale si schele si platforme de lucru,fara servicii de montare(ridicare) si 
demolare.Utilajele solicitate prin proiect(buldoexcavator si autobetoniera ) nu pot fi inchiriate conform acestui cod CAEN.Calculul indicatorilor economici este intocmit pentru 
inchiriere buldoexcavator si autobetoniera . In Certificatul constatator nr.520453/27.09.2012 se specifica la sediul secundar din sat:Sacalusesti,com.Agapia,jud.Neamt ca se 
desfasoara activitati conform cod CAEN 7732;acest cod CAEN , prevede servicii de inchiriere de automacarale si schele si platforme de lucru,fara servicii de 
montare(ridicare) si demolare.Utilajele solicitate prin proiect(buldoexcavator si autobetoniera ) nu pot fi inchiriate conform acestui cod CAEN.Calculul indicatorilor economici 
este intocmit pentru inchiriere buldoexcavator si autobetoniera Conform codului CAEN 7732,investitiile solicitate prin proiect sunt neeligibile ;la acest cod inchirierile sunt 
fara operator.In CAEN Revizuit 2 se specifica ca aceasta clasa exclude inchirierea "cu operator,vezi 43".La codul CAEN 4312 in Memoriu justificativ se precizeaza ca 
lucrarile care se efectueaza sunt cu operatori specializati.Calculul indicatorilor economici este intocmit pentru inchiriere buldoexcavator si autobetoniera si nu pentru lucrari 
de pregatire a terenului. S-au listat extrase tiparite din baza de date. Prin proiect se desfasoara activitati conform cod CAEN 7732;acest cod CAEN , prevede servicii de 
inchiriere de automacarale si schele si platforme de lucru,fara servicii de montare(ridicare) si demolare.Utilajele solicitate prin proiect(buldoexcavator si autobetoniera ) nu 
pot fi inchiriate conform acestui cod CAEN.Calculul indicatorilor economici este intocmit pentru inchiriere buldoexcavator si autobetoniera .In Cererea de finantare 
solicitantul mentioneaza si cod CAEN 4312,dar nu se specifica nimic din aceasta activitate in calculul indicatorilor economici .

1047 312 M 01 12 1 29 00052 2012 9 28

„ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU EXECUTAREA DE 
LUCRARI DE PREGATIRE A 

TERENULUI LA 
INTREPRINDEREA 

INDIVIDUALA PRISACARU I. 
ELENA DIN COMUNA 

DUMBRAVA ROSIE, JUDETUL 
NEAMT”.

PRISACARU I. 
ELENA 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

NEAMT

Comuna/Oras 
DUMBRAVA ROSIE 

Sat DUMBRAVA 
ROSIE

- - - - - - - - - - 263.153 0 184.207 0 78.946 160.701.470

Nu se fundamenteaza achizitia utilajelor pentru volumul lucrarilor propuse pe codul CAEN4312 si se sustine folosirea utilajelor in diviziunea 42 a codului CAEN 4211 lucrari 
pentru infrastructura drumuri,in terasamente-(MJ pag.34,)care este diviziune neeligibila pe FEADR. S-au solicitat informatii suplimentare la vizita pe teren pentru clarificarea 
criteriului de eligibilitate EG2, Prin fisa E3.4 s-au solicitat corelari intre punctele 3- date privind forta de munca, si pct4(MJ)si pct. 9.8 - prognoza. La fisa E3.4 nu s-a 
raspuns conform solicitarilor .La raspunsul solicitat s-a prezentat bugetul indicativ modificat, cu valoarea eligibila mai mare fata de bugetul indicativ depus in cererea de 
finantare,s-au solicitat achizitionarea de unelte pentru muncitori in plus fata de cererea de finantare . Bugetul prezentat la formularul E 3.4 nu este corelat cu planul financiar 
din cererea de finantare (pct.7) si cu Indicatorii financiari.Productivitatea utilajelor nu este prezentata si calculata corect ,documentele nefiind corelate cum s-a cerut in fisa E 
3.4 - Informatii suplimentare.Nu se fundamenteaza achizitia ambelor utilaje pentru volumul lucrarilor propuse pe codul caen 4312 – lucrari de pregatire teren.Capacitatile de 
productie prezentate la pct.8.3 se realizeaza intr-un timp mai scurt de fuctionare al acestor utilaje cu o productivitate mare ,ceea ce nu justifica forta de munca. Pct 
4.(pag.33 – MJ) mentioneaza 2 muncitori in constructii,care "in cazul existentei unor spatii inguste , unde utilajul nu poate efectua lucrari ,firma va efectua sapaturi 
manuale". Aceste locuri de munca nu se justifica deoarece nu este o activitate continua de 8 ore pe schimb cum se specifica in cererea de finantare. S-a folosit in prognoza 
incasarilor si platilor venituri realizate din sapatura manuala si umplutura de pamant compactata manual.Prin utilajele ce sunt prezentate in memoriul justificativ nu se pot 
realiza lucrari manuale.Fara veniturile realizate din lucrari manuale investitia nu este viabila.Prin corelarea caracteristicilor tehnice si functionale ale utilajelor ,cu timpul de 
lucru al personalului angajat si volumul de lucru prezentat rezulta disfunctionalitati in procesul de lucru al societatii. Nu s-a raspuns la informatiile suplimentare solicitate. 
Bugetul Indicativ nu este corelat cu planul financiar din cererea de finantare si cu Indicatorii financiari.Nu se fundamenteaza achizitia utilajelor pentru volumul lucrarilor 
propuse pe codul CAEN4312 si se sustine folosirea utilajelor in diviziunea 42 a codului CAEN 4211 lucrari pentru infrastructura drumuri,in terasamente-(MJ pag.34,)care 
este diviziune neeligibila pe FEADR.Prin corelarea caracteristicilor tehnice functionale ale utilajelor cu timpul de lucru al personalului angajat si cantitatea de mc specificata 
in Anexa C4 rezulta disfunctionalitati in procesul de lucru al societatii. La raspusul la fisa E 3.4 - s-a prezentat un alt Buget Indicativ cu valoarea eligibila mai mare decat 
bugetul indicativ din cererea de finantare.Nu sunt eligibile lucrari manuale;nu s-a tinut cont de perioada de garantie a utilajelor,nu s-ajustificat in Memoriul Justificativ 
cheltuielile si veniturile.Fara veniturile realizate din lucrari manuale investitia nu este viabila. S-a atasat extras din baza de date privind consultanta. Bugetul Indicativ 
prezentat in raspunsul la informatiile suplimentare nu este corelat cu pct.7 finantarea investitiei din MJ. S-au solicitat informatii suplimentare la vizita pe teren pentru 
clarificarea criteriului de eligibilitate EG2, Prin fisa E3.4 s-au solicitat corelari intre punctele 3- date privind forta de munca, si pct4(MJ)si pct 9.8 - prognoza. La fisa E3.4 nu 
s-a raspuns conform solicitarilor .La raspunsul solicitat s-a prezentat bugetul indicativ modificat, cu valoarea eligibila mai mare fata de bugetul indicativ depus in cererea de 
finantare,s-au solicitat achizitionarea de unelte pentru muncitori in plus fata de cererea de finantare . Bugetul prezentat la formularul E 3.4 nu este corelat cu planul financiar 
din cererea de finantare (pct.7) si cu Indicatorii financiari.Productivitatea utilajelor nu este prezentata si calculata corect ,documentele nefiind corelate cum s-a cerut in fisa E 
3.4 - Informatii suplimentare.Nu se fundamenteaza achizitia ambelor utilaje pentru volumul lucrarilor propuse pe codul caen 4312 – lucrari de pregatire teren.Capacitatile de 
productie prezentate la pct.8.3 se realizeaza intr-un timp mai scurt de fuctionare al acestor utilaje cu o productivitate mare ,ceea ce nu justifica forta de munca. Pct 
4.(pag.33 – MJ) mentioneaza 2 muncitori in constructii,care "in cazul existentei unor spatii inguste , unde utilajul nu poate efectua lucrari ,firma va efectua sapaturi 
manuale". Aceste locuri de munca nu se justifica deoarece nu este o activitate continua de 8 ore pe schimb cum se specifica in cererea de finantare. Nu s-a justificat 
necesitatea investitiei ,a veniturilor si cheltuielilor,nu s-a tinut cont de Fisa masurii si Ghidul solicitantului.

1048 312 M 01 12 1 29 00058 2012 9 28
ACHIZITIE DE UTILAJE 

AGRICOLE PENTRU 
PRESTARI SERVICII

SC PICK&PLOW 
SRL NEAMT

Comuna/Oras 
AGAPIA Sat 
FILIOARA

- - - - - - - - - - 110.000 0 77.000 0 33.000 160.778.470

Lucrarile prezentate pe culturi nu sunt corelate cu suprafetele de teren inregistrate de beneficiarii contractelor de prestari servicii la APIA.Suprafata de terenvizata pentru 
tipul de servicii prestate nu concorda cu previziunile economice.Neconcordanta intre cheltuielile propuse in memoriul justificativ in raport cu nevoile reale ale investitiei. 
Lucrarile prezentate pe culturi nu sunt corelate cu suprafetele de teren inregistrate de beneficiarii contractelor de prestari servicii la APIA.Suprafata de terenvizata pentru 
tipul de servicii prestate nu concorda cu previziunile economice.Neconcordanta intre cheltuielile propuse in memoriul justificativ in raport cu nevoile reale ale 
investitiei.Lucrarea de strans baloti de pe suprafata de 360ha,contract de prestari servicii pe fiind de 72 ha.Nu se justifica 360 ore pentru lucrari de recoltare si manipulare si 
72 ore lucrari de intretinere a ogorului.S-a prevazut venituri din prasit suprafata de 72 ha,dar o parte din aceasta suprafata e prevazuta cu cereale si plante de nutret,culturi 
ce nu necesita prasila.S-a prevazut arat 72ha ,( aceasta e intreaga suprafata prevazuta in contractele de prestari servicii),dar sunt si plante furajere(lucerna,trifoi)care sunt 
plante perene care nu se ara in fiecare an,nu se discuiesi ne se prasesc. nu sunt depuse extrase din baza de date. S-a depus in aceasta sesiune si proiectul solicitantului 
Cocolea Ioan Florin cu acelasi titlul al proiectului”Achizitie de utilaje agricole pentru prestari servicii”,acelasi sediul social,in locuinta parintilor din locFilioara,com 
Agapia,jud.Neamt,acelasi amplasament,com.Agapia si acelasi consultant SC DI-PUBLI SRL.Investitiile propuse in cele doua proiecte sunt complementare:SC 
PICK&amp;PLOW SRL desfasoara lucrari de intretinere a terenului,iar Cocolea ioan Florin are prevazut lucrari de semanat,erbicidat,cosit,greblat.Cele doua terenuri unde 
vor fi amplasate utilajele ,luate in comodat de la bunica celor doi solicitanti,nu sunt delimitate,iar pista betonata care a inceput sa o construiasca din surse proprii ,este 
continua pe cele doua suprafete. Nu se respecta EG2 si sunt create conditii artificiale.

1049 312 M 01 12 1 29 00050 2012 9 28

"ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU EXECUTAREA DE 
LUCRARI DE PREGATIRE A 

TERENULUI IN COMUNA 
RAZBOIENI, JUDETUL 

NEAMT"

TANASE 
GHEORGHE 
VALENTIN 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

NEAMT
Comuna/Oras 

RAZBOIENI Sat 
BORSENI

- - - - - - - - - - 276.718 0 193.703 0 83.015 160.972.173

În MJ pag 35 solicitantul menţionează că: ”în vederea realizării unor construcţii civile, industriale, de infrastructură-drumuri, canalizări etc. firma va efectua lucrări cu utilajele 
pe care le va achiziţiona” - Menţionăm faptul că pentru realizarea lucrărilor de infrastructură-drumuri, este necesar codul CAEN 4211 - cod neeligibil pentru finanţare în 
cadrul Măsurii 312. -Astfel cheltuielile aferente cu cilindrul vibrocompactor au fost trecute pe neeligibil.De asemenea în MJ pag.35 se menţionează:”compactarea terenului 
pentru suprafeţe mici, se va realiza manual cu ajutorul unei plăci compactoare care se va închiria” iar conform Prognozei încasărilor şi plăţilor - Anexa C4, sunt prevăzute 
venituri din umplutura de pământ compactată manual. Activităţile prognozate ca se vor realiza cu utilaje/echipamente închiriate nu demonstrează îndeplinirea viabilităţii 
investiţiei.
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ACHIZITIONARE LINIE DE 

PRODUCTIE PELETI LA SC 
ADAGER SRL

SC ADAGER SRL NEAMT
Comuna/Oras 

SAVINESTI Sat 
SAVINESTI

- - - - - - - - - - 234.990 0 199.742 0 35.248 161.171.915

Solicitantul SC ADAGER SRL este nou infiintat la data de 18.09.2012,cu cod CAEN pruncipal 1439 - fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de 
imbracaminte.Prin proiect solicita achizitie linie de productie peleti la SC ADAGER SRL - pentru cod CAEN - 1629 -care este activitate secundara. Solicitantul SC 
ADAGER SRL, prin reprezentantul legal doamna POPARTARU MARIA MADALINA ,s-a prezentat in data de 12.02.2013 la locul si ora programata pentru efectuarea vizitei 
pe teren. Beneficiarul a participat la toate etapele de verificare pe teren si a asigurat accesul neingradit la locul de verificare. Localizarea proiectului este conforma cu cea 
specificata de solicitant in Cererea de finantare si documentele anexate(,extras de carte funciara, plan de incadrare in zona , ),respectiv localitatea Savinesti ,comuna 
Savinesti , judetul Neamt. Prin contractul de inchiriere nr.2097 din data de 21.09.2012 ,SC ADAGER SRL inchiriaza de la SC RIFIL SA , un imobil cu suprafata de 648 mp 
,care va fi utilizat ca spatiu de productie, pe strada Uzinei nr.1.In contract nu se specifica calea de acces. Accesul spre amplasament se face prin poarta principală de acces 
în incinta industrială Săvinesti şi se continuă pe drumurile interne uzinale.Hala propusa pentru realizarea investitiei este racordata la reteaua de energie electrica existenta in 
incinta platformei SC RIFIL SA – Savinesti, dar nu are contor separat.Alimentarea cu apa – Reteaua de conducte de distributie apa rece sunt realizate, apa este oprita 
deoarece datorita temperaturilor scazute este supusa inghetului. In hala se afla depozitate utilajele din contractul de comodat ( neiregistrat) dintre acestea : instalatia de 
racire peleti,instalatia de ambalat peleti care sunt racordate la tabloul electric,pe punctul de lucru . Apele reziduale urmeaza sa fie preluate de instalatia platformei,pentru 
care nu s-a prezentat nici un contract cu SC RIFIL SA.Proiectul propune infiintarea unei noi unitati de productie peleti in localitatea Savinesti ,judetul Neamt,prin 
achizitionarea unei linii de producerea peletilor din rumegus. Pag.26 din proiect specifica faptul ca :”..In completarea achizitiilor din proiect ,societatea isi va aduce aportul 
propriu prin incheierea unui contract de comodat cu asociatul unic Popartaru Maria Madalina, pentru utilajele:Uscator de rumegus,macinator rumegus,siloz rumegus 
uscat,instalatie racire peleti, instalatie ambalat peleti.Acest contract de comodat a fost incheiat la data de 05.09.2012(pag. 123) , intre Popartaru Maria Madalina si SC 
ADAGER SRL ,reprezentata tot de Popartaru Maria Madalina ,iar SC ADAGER SRL s-a infiintat la data de 18.09.2012. La data cand a fost incheiat contractul de comodat 
SC ADAGER SRL( parte in contract) nu era infiintata, deci contractul nu se putea incheia.Cerificatul Constatator mentioneaza ca la sediul social care se afla in hala 
respectiva ,se desfasoara activitati –cod caen 1439 , activitate principala in certificatul constatator ,la vizita pe teren s-a constatat ca hala era cu utilajele mentionate si nu se 
desfasura nici o activitate conform acestui cod CAEN.- 1439. Hala propusa pentru investitie,este situata in corp de cladire comun cu SC MOTVOS CONSULT SRL , care 
propune o alta investitie pe M312 - prin proiect FEADR –Prin cererea de finantare F312M011212900062 , depusa la data de 28.09.2012 – cu Titlul : Infiintare unitate de 
productie la SC MOTVOS CONSULT SRL , cod CAEN 1439 – fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte.Situatia existenta pe teren nu 
corespunde cu cea din Cererea de finantare si documentele atasate.Conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in Studiul de Fezabilitate din 
proiectul propus.Proiectul propus nu are cale de acces separat.Colectarea apelor uzate,realizata prin bransament la instalatia platformei ,pentru care nu prezinta 
acord.Conform Adresei de la APM Neamt ( Clasarea notificarii) nr.7541 /24.09.2012,proiectul propus se supune procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului.Au 
fost realizate fotografii document relevante pentru proiect .Situatia existenta pe teren nu corespunde cu situatia din cererea de finantare si documentele atasate , la vizita pe 
teren fiind declarat neeligibil. Nu s-a specificat in MJ la pct.3.8,prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele. In Bugetul indicativ nu sunt 
prevazute cheltuieli privind amenajarea spatiului unde se va desfasura procesul de productie,cu toate ca sunt necesare. Solicitantul SC ADAGER SRL, prin reprezentantul 
legal doamna POPARTARU MARIA MADALINA ,s-a prezentat in data de 12.02.2013 la locul si ora programata pentru efectuarea vizitei pe teren. Beneficiarul a participat 
toate etapele de verificare pe teren si a asigurat accesul neingradit la locul de verificare. Localizarea proiectului este conforma cu cea specificata de solicitant in Cererea de 
finantare si documentele anexate(,extras de carte funciara, plan de incadrare in zona , ),respectiv localitatea Savinesti ,comuna Savinesti , judetul Neamt. Prin contractul de 
inchiriere nr.2097 din data de 21.09.2012 ,SC ADAGER SRL inchiriaza de la SC RIFIL SA , un imobil cu suprafata de 648 mp ,care va fi utilizat ca spatiu de productie, pe 
strada Uzinei nr.1.In contract nu se specifica calea de acces. Accesul spre amplasament se face prin poarta principală de acces în incinta industrială Săvinesti şi se 
continuă pe drumurile interne uzinale.Hala propusa pentru realizarea investitiei este racordata la reteaua de energie electrica existenta in incinta platformei SC RIFIL SA – 
Savinesti, dar nu are contor separat. Alimentarea cu apa – Reteaua de conducte de distributie apa rece sunt realizate, apa este oprita deoarece datorita temperaturilor 
scazute este supusa inghetului. In hala se afla depozitate utilajele din contractul de comodat ( neiregistrat) dintre acestea : instalatia de racire peleti,instalatia de ambalat 
peleti care sunt racordate la tabloul electric,pe punctul de lucru . Apele reziduale urmeaza sa fie preluate de instalatia platformei,pentru care nu s-a prezentat nici un contra
cu SC RIFIL SA.Proiectul propune infiintarea unei noi unitati de productie peleti in localitatea Savinesti ,judetul Neamt,prin achizitionarea unei linii de producerea peletilor 
din rumegus. Pag.26 din proiect specifica faptul ca :”..In completarea achizitiilor din proiect ,societatea isi va aduce aportul propriu prin incheierea unui contract de comodat 
cu asociatul unic Popartaru Maria Madalina pentru utilajele:Uscator de rumegus macinator rumegus siloz rumegus uscat instalatie racire peleti instalatie amba

1051 312 M 01 12 1 29 00048 2012 9 28
ACHIZITIE MASINA DE 

PRODUCTIE A CUIELOR DIN 
SARMA

TES 
INTERTRANS 

SRL
NEAMT

Comuna/Oras 
DUMBRAVA ROSIE 

Sat DUMBRAVA 
ROSIE

- - - - - - - - - - 198.406 0 168.645 0 29.761 161.340.560

EG1- La vizita pe teren pe amplasament si în hala depozit se aflau depozitate materiale de construcţii aparţinînd firmei comodante S.C.INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L 
care sînt distribuite la dealerii de specialitate din zonă .S-a solicitat prin informaţii suplimentare clarificări privind modul de eliberare a amplasamentului conform clauzei din 
Contractul de comodat. Din răspunsul beneficiarului nu se clarifică aspectul avut în vedere la vizita pe teren şi se argumentează faptul că firma comodantă 
S.C.INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L desfăşoară activitate normală la punctul de lucru Situaţia din teren nu corespunde cu prezentarea din Cererea de finanţare şi 
documentele anexate funcţionarea firmei nou înfiinţate fiind condiţionată de accesarea fondurilor europene . conform răspuns beneficiar punctul nr.5EG2-Investiţi propusă 
prin proiect este limitată la utilajul linie de produs cuie fără prezentarea fluxului tehnologic complet cu includerea fazelor de manipulare mecanizată a materiei prime şi a 
produselor finite.La vizita pe teren s-au solicitat clarificări dar prin răspunsul la informaţii suplimentare solicitantul nu clarifică acest aspect .La vizita pe teren a răspuns prin 
afirmaţii verbale că va folosi motostivuitorul aflat pe amplasament proprietatea firmei S.C.INTERTRANSCOM IMPEX S.R.LDin analiza conexă a situaţiei din teren,extrasului 
ORNC pentru firma comodantă S.C.INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L se confirmă că aceasta deţine mai multe puncte de lucru inclusiv activitate specifică codului CAEN 
2593.Activitatea firmei nou înfiinţate S.C TES INTERTRANS SRL este condiţionată de eliberarea amplasamentului şi de asigurareA serviciilor de manipulare a rolelor de 
sîrmă cu utilaje ce aparţin firmei S.C.INTERTRANSCOM IMPEX S.R.LPrin răspunsul la informaţii suplimentare beneficiarul nu răspunde conform solicitării Nu se clarifică 
punctual 2 referitor la componentele /subansamblele maşinii de confecţionat cuie ,punctul 3 referitor la integrarea fluxului tehnologic. Referitor la ofertele prezentate oferta 
emisă de firma WAFIOS AG din Germania nu este echivalentă cu celelalte 2 oferte respectiv cele transmise de Martilek LTD din Bulgaria şi Texnomak din Grecia în sensul 
că pentru acestea nu sînt detaliate caracteristici tehnice minimale .Referitor la completarea fluxului tehnologic nu s-a prezentat completări conform solicitării partea de 
manipularea mecanizată a materiei prime nefiind prezentată ,funcţionarea liniei de fabricat cuie fiind initiată conform prezentării grafice de la minitamburul de sîrmă . 
Premiza pentru crearea de condiţii artificiale este creată de cumularea elementelor care converg în sensul stabilirii condiţionării funcţionării firmei nou înfiinţate de legătura 
cu firma S.C.INTERTRANSCOM IMPEX SRL astfel:-eliberarea amplasamentul investiţiei este condiţionată de accesarea fondurilor europene de firma nou înfiinţată confo
răspunsului la informaţii suplimentare punctual nr.5.Analiza documentului emis de ONRC confirmă că firma S.C.INTERTRANSCOM IMPEX SRL nu este 
microîntreprindere deci nu putea accesa M312. -asigurarea viabilităţii investiţiei este condiţionată de accesul la utilajele necesare manipulărilor închiriate de la firma 
S.C.INTERTRANSCOM IMPEX SRL menţiunea fiind recunoscută verbal la vizita pe teren unde comodatarul avea la lucru un motostivuitor care v-a putea asigura servicii 
pentru firma S.C.TES INTERTRANS SRL.Acest aspect nu a fost dezvoltat în Memoriul justificativ. Prognozele economico-financiare nu cuprind cheltuieli cu închirierea de 
utilaje s-au mijloace de transport necesare aprovizionării liniei de fabricat cuie. Prin răspunsul la informaţii suplimentare beneficiarul nu răspunde conform solicitării deoarece 
nu completează fluxul tehnologic cu fazele de manipulare mecanică la primirea şi livrarea materiei prime.- Analiza documentului 6.1 –document care să dovedească 
capacitatea şi sursele de cofinanţare ale proiectului argumentează alimentarea contului bancar prin ordin de plată emis de S.C.INTERTRANSCOM IMPEX SRL unde 
actionar majoritar este d-l Teslaru I.Ioan . EG1- La vizita pe teren pe amplasament si în hala depozit se aflau depozitate materiale de construcţii aparţinînd firmei comodante 
S.C.INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L care sînt distribuite la dealerii de specialitate din zonă .S-a solicitat prin informaţii suplimentare clarificări privind modul de eliberare a 
amplasamentului conform clauzei din Contractul de comodat. Din răspunsul beneficiarului nu se clarifică aspectul avut în vedere la vizita pe teren şi se argumentează faptul 
că firma comodantă S.C.INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L desfăşoară activitate normală la punctul de lucru Situaţia din teren nu corespunde cu prezentarea din Cererea 
de finanţare şi documentele anexate funcţionarea firmei nou înfiinţate fiind condiţionată de accesarea fondurilor europene . conform răspuns beneficiar punctul nr.5EG2-
Investiţi propusă prin proiect este limitată la utilajul linie de produs cuie fără prezentarea fluxului tehnologic complet cu includerea fazelor de manipulare mecanizată a 
materiei prime şi a produselor finite.La vizita pe teren s-au solicitat clarificări dar prin răspunsul la informaţii suplimentare solicitantul nu clarifică acest aspect .La vizita pe 
teren a răspuns prin afirmaţii verbale că va folosi motostivuitorul aflat pe amplasament proprietatea firmei S.C.INTERTRANSCOM IMPEX S.R.LDin analiza conexă a 
situaţiei din teren,extrasului ORNC pentru firma comodantă S.C.INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L se confirmă că aceasta deţine mai multe puncte de lucru inclusiv 
activitate specifică codului CAEN 2593.Activitatea firmei nou înfiinţate S.C TES INTERTRANS SRL este condiţionată de eliberarea amplasamentului şi de asigurare a 
serviciilor de manipulare a rolelor de sîrmă cu utilaje ce aparţin firmei S.C.INTERTRANSCOM IMPEX S.R.LPrin răspunsul la informaţii suplimentare beneficiarul nu 
răspunde conform solicitării Nu se clarifică punctual 2 referitor la componentele /subansamblele maşinii de confecţionat cuie ,punctul 3 referitor la integrarea fluxului 
tehnologic ,punctul 5 care confirmă condiţionarea firmei nou înfiintate de activitatea firmei S.C.INTERTRANSCOM IMPEX S.R.L proprietara amplsAamentului şi activelor 
aflate la locul investiţiei.Premiza pentru crearea de condiţii artificiale este creată de cumularea elementelor care converg în sensul stabilirii condiţionării funcţionării firmei n
înfiinţate de legătura cu firma S C INTERTRANSCOM IMPEX SRL astfel:-eliberarea amplasamentul investiţiei este condiţionată de accesarea fondurilor europene de firm
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HALA PRODUCTIE (DILUTIE 
SI IMBUTELIERE 

DETERGENTI) P, P+1 
PARTIAL

SC AUTODET 
LIVAL SRL NEAMT

Comuna/Oras 
GRUMAZESTI Sat 

CURECHISTEA
- - - - - - - - - - 228.245 0 194.008 0 34.237 161.534.568

Conform cod CAEN 2041: Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere 2041 . Aceasta clasa include: -fabricarea agentilor organici activi, de suprafat
fabricarea de hartie, vata, fetru, impregnate sau acoperite cu sapun sau detergent -fabricarea glicerolului -fabricarea sapunului, exceptand sapunurile cosmetice -fabricarea 
preparatelor active, de suprafata: -prafuri de curatat sub forma solida sau lichida, precum si detergent -preparate pentru spalatul vaselor -balsamuri pentru materiale textile -
fabricarea produselor de curatat si lustruit: -preparate pentru parfumarea si dezodorizarea camerelor -ceara artificiala si ceara preparata -paste si creme de lustruit pielea -
paste si creme de lustruit lemnul -produse de lustruit pentru caroserii, sticla si metal -paste si prafuri de curatat, inclusiv hartie, vata, etc. acoperite sau impregnate cu 
acestea Aceasta clasa exclude: -fabricarea de compusi ai caror componente pot fi identificate distinct, vezi 2013; 2014 -fabricarea glicerolului, sintetizat din produse 
petroliere, vezi 2014-fabricarea sapunurilor cosmetice, vezi 2042.Activitatile propuse prin proiect nu sunt incluse in codul CAEN 2041. TVA aferenta cheltuielilor eligibile 
este trecuta in coloana cheltuielilor neeligibile. Are Extras din BD APDRP si oferte. Solicita avans 51062 EURO. Potrivit DEX a fabrica ȋnseamnă :” a produce o marfă în 
serie și în cantități mari, prelucrând materia primă într-o fabrică, într-o uzină etc.”In Cererea de finantare, sectiunea A3, titlul proiectului este: HALA PRODUCTIE(DILUTIE 
SI IMBUTELIERE DETERGENTI) P, P+1 PARTIAL.In cererea de finantare, sectiunea A4, se face mentiunea: “Procesul tehnologic de obtinere al produselor finite va 
consta in dilutia de detergenti super concentrati in apa, pe baza de retete omologate, respective imbutelierea acestora in recipienti de diferite gramaje, ce ulterior vor fi 
destinate comercializarii.”In SF cap.2 – 2.1(pag.22), denumirea investitiei este: Hala productie(dilutie si imbuteliere detergenti) P, P+1.La cap. 2.4(pag. 28), se mentionaza: 
“Materia prima, detergentii superconcentrati, va fi achizitionata in principal de la … producator cu experienta bogata …”.“Impreuna cu materia prima, firma va primi si 
retetele privind procentele de dilutie …”.In SF cap.3.8 (pag. 60-64), in lista achizitilor de utilaje se regasec doua mixere, de 500 litri si respectiv 4500 litri, doua masini de 
imbuteliat pentru recipienti de 1000 ml sirespectiv de 5000 ml compressor industial, imprimanta, stivuitor electric si transpalet cu cantar.In acelasi capitol, in lista 
principalelor tipuri de solutii obtinute se regasec urmatoarele: spume active pentru exterior(autoturisme si camioane), silicon bord, solutii pentru curatat geamuri, tapiterie, 
jante, pentru insect si degresant universal.In concluzie activitatea d-voastra consta in realizarea unui produs commercial din produse fabricate in amonte de alt 
fabricant.Conform cod CAEN 2041: Fabricarea sapunurilor, detergentilor si a produselor de intretinere 2041 . Aceasta clasa include: -fabricarea agentilor organici activi, de 
suprafata; -fabricarea de hartie, vata, fetru, impregnate sau acoperite cu sapun sau detergent -fabricarea glicerolului -fabricarea sapunului, exceptand sapunurile cosmetice -
fabricarea preparatelor active, de suprafata: -prafuri de curatat sub forma solida sau lichida, precum si detergent -preparate pentru spalatul vaselor -balsamuri pentru 
materiale textile -fabricarea produselor de curatat si lustruit: -preparate pentru parfumarea si dezodorizarea camerelor -ceara artificiala si ceara preparata -paste si creme de 
lustruit pielea -paste si creme de lustruit lemnul -produse de lustruit pentru caroserii, sticla si metal -paste si prafuri de curatat, inclusiv hartie, vata, etc. acoperite sau 
impregnate cu acestea Aceasta clasa exclude: -fabricarea de compusi ai caror componente pot fi identificate distinct, vezi 2013; 2014 -fabricarea glicerolului, sintetizat din 
produse petroliere, vezi 2014-fabricarea sapunurilor cosmetice, vezi 2042 Activitatile propuse prin proiect nu sunt incluse in codul CAEN 2041.Titlu proiect incomplet in SF
cap. 2.1, fata de CF - sectiunea A3. Suprafata halei diferente CF-A4=313,80mp/SF cap3.2 313,8mp si 300mp - SC in Certificat de Urbanism.
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1053 312 M 01 12 1 29 00049 2012 9 28

ACHIZITIONARE DE UTILAJE 
SPECIFICE PENTRU 

DESFASURAREA ACTIVITATII 
DE PRODUCTIE A USILOR

SC SANEC 
LEMNPROD SRL NEAMT

Comuna/Oras 
TAMASENI Sat 

ADJUDENI
- - - - - - - - - - 234.500 0 199.325 0 35.175 161.733.893

EG1 - Prin contractul de comodat nr.1619 din data de 12.09.2011, `SC SILGALINA COM SRL,reprezentata prin NECULAI ANTON da in comodat la SC SANEC 
LEMNPROD SRL – reprezentata prin domnul – NECULAI SILVIU FLORIN Administrator , – suprafata de 923 mp,teren curti constructii impreuna cu un spatiu comercial 
construit din caramida, acoperit cu tabla , P+M, parterul compus din 3 incaperi si mansarda , compusa din 2 camere si dependinte , notat cu C1, in suprafata construita de 
370 mp si un alt spatiu comercial construit din caramida, acoperit cu tabla,D+P+M , demisolul este compus din 3 camere,parterul este compus din 3camere ;dependinte si 
mansarda ,compusa din 6 camere si dependinte cu o suprafata ,notata cu C2 in suprafata construita la sol de 107 mp .La vizita pe teren s-a constatat ca spatiul propus 
pentru amplasarea utilajelor,din C1 este amenajat ca sala de restaurant . Acest spatiu necesita lucrari de amenajare pentru amplasarea utilajelor ce urmeaza a se 
achizitiona prin proiect, care nu sunt mentionate in memoriul justificativ sau in bugetul indicativ.Amplasamentul propus pentru investitie de catre SC SANEC LEMNPROD 
SRL este comun cu amplasamentul cu al SC SILGALINA COM SRL,deoarece aceasta societate functioneaza.C2 este compusa din D+P+M ,cu suprafata construita la sol 
de 107 mp. Demisolul este amenajat ca bar ; Parterul este inchiriat unei societati comerciale si functioneaza ca magazin de preparate din carne. La etaj functioneaza 
magazin mixt si bar apartinand societatii SC SILGALINA COM. Mansarda este amenajata ca spatiu de locuit pentru familia NECULAI ANTON. C1 si C2 sunt legate intre 
ele printr-o terasa amenajata . Situatia existenta pe teren nu corespunde cu cea descrisa in Cererea de finantare si documentele atasate. La vizita pe teren s-a constatat ca 
spatiul propus pentru amplasarea utilajelor,din C1 este amenajat ca sala de restaurant . Acest spatiu necesita lucrari de amenajare pentru amplasarea utilajelor ce urmeaza 
a se achizitiona prin proiect, care nu sunt mentionate in memoriul justificativ sau in bugetul indicativ. EG1 - Prin contractul de comodat nr.1619 din data de 12.09.2011, 
`SC SILGALINA COM SRL,reprezentata prin NECULAI ANTON da in comodat la SC SANEC LEMNPROD SRL – reprezentata prin domnul – NECULAI SILVIU FLORIN 
Administrator , – suprafata de 923 mp,teren curti constructii impreuna cu un spatiu comercial construit din caramida, acoperit cu tabla , P+M, parterul compus din 3 
incaperi si mansarda , compusa din 2 camere si dependinte , notat cu C1, in suprafata construita de 370 mp si un alt spatiu comercial construit din caramida, acoperit cu 
tabla,D+P+M , demisolul este compus din 3 camere,parterul este compus din 3camere ;dependinte si mansarda ,compusa din 6 camere si dependinte cu o suprafata 
,notata cu C2 in suprafata construita la sol de 107 mp .La vizita pe teren s-a constatat ca spatiul propus pentru amplasarea utilajelor,din C1 este amenajat ca sala de 
restaurant . Acest spatiu necesita lucrari de amenajare pentru amplasarea utilajelor ce urmeaza a se achizitiona prin proiect, care nu sunt mentionate in memoriul justificativ 
sau in bugetul,indicativ.Amplasamentul propus pentru investitie de catre SC SANEC LEMNPROD SRL este comun cu amplasamentul cu al SC SILGALINA COM 
SRL,deoarece aceasta societate functioneaza.C2 este compusa din D+P+M ,cu suprafata construita la sol de 107 mp. Demisolul este amenajat ca bar ; Parterul este 
inchiriat unei societati comerciale si functioneaza ca magazin de preparate din carne. La etaj functioneaza magazin mixt si bar apartinand societatii SC SILGALINA COM. 
Mansarda este amenajata ca spatiu de locuit pentru familia NECULAI ANTON. C1 si C2 sunt legate intre ele printr-o terasa amenajata . Situatia existenta pe teren nu 
corespunde cu cea descrisa in Cererea de finantare si documentele atasate.

1054 312 M 01 12 1 29 00041 2012 9 28

ACHIZITIE DE MASINI SI 
ECHIPAMENTE PENTRU 
INFIINTARE SECTIE DE 

TRICOTARE LA SC M- TRICOT 
SRL, SAT SAVINESTI, 
COMUNA SAVINESTI, 

JUDETUL NEAMT

SC M-TRICOT 
SRL NEAMT

Comuna/Oras 
SAVINESTI Sat 

SAVINESTI; 
Comuna/Oras 

SAVINESTI Sat 
SAVINESTI

- - - - - - - - - - 209.142 0 177.770 0 31.372 161.911.663

Punctul 1.2;1.5 Declaratia F nu este semnata de reprezentantul legal doamna Bodo Marisa.Pct.1.6 – Declaratia pentru punctul de lucru este semnata de o alta persoana si 
nu de reprezentantul legal al proiectului. EG1 - Declaratia pentru punctul de lucru este semnata de o alta persoana si nu de reprezentantul legal al proiectuluiEG 2- Articole 
tricotate – productia nu este diversificata pe produse si pretul este acelasi pe fiecare produs tricotat . Nu este prezentat calculul productivitatii utilajelor pe durata normata de 
functionare ,pe zi,luna,an. Nu s-a depus anexa 1 la Contractul de inchiriere autentificat cu nr.1995/11.09.2013 unde sunt prevazute utilitatile,mobilierul si alte dotari. 
Conform metodologiei veniturile se calculeaza pe cantitati de produs tinand cont de pretul pe unitatea de masura diferentiat pe fiecare obiect de activitate.Nu sunt justificate 
productiile obtinute si tarifele.Nu s-a prezentat fluxul de productie si nu specifica rolul fiecarei masini in procesul de realizare a fiecarui produs.Achizitiile nu sunt 
fundamentate in funnctie de productiile prognozate corelate cu caracteristicile functionale ale utilajelor.EG 3 – Declaratia pe proprie raspundere ( documentul 11.3)nu este 
semnata de reprezentantul legal al proiectuluiEG 4 – Declaratia pe proprie raspundere(documentul 15.2) nu este semnata de reprezentantul legal al proiectului EG 8 - 
Declaratia pe proprie raspundere(documentul 17) nu este semnata de reprezentantul legal al proiectului EG2 - productia nu este diversificata pe produse si pretul este 
acelasi pe fiecare produs tricotat .Masinile nu sunt prezentate pe flux ,operatiuni , productivitate pe oameni si pe schimburi . S-a atasat extras din baza de date , privind 
consultanta. Punctul 1.2;1.5 Declaratia F nu este semnata de reprezentantul legal doamna Bodo Marisa.Pct.1.6 – Declaratia pentru punctul de lucru este semnata de o alta 
persoana si nu de reprezentantul legal al proiectuluiEG1 - Declaratia pentru punctul de lucru este semnata de o alta persoana si nu de reprezentantul legal al proiectuluiEG 
2- Articole tricotate – productia nu este diversificata pe produse si pretul este acelasi pe fiecare produs tricotat .EG 3 – Declaratia pe proprie raspundere ( documentul 
11.3)nu este semnata de reprezentantul legal al proiectuluiEG 4 – Declaratia pe proprie raspundere(documentul 15.2) nu este semnata de reprezentantul legal al proiectului 
EG 8 - Declaratia pe proprie raspundere(documentul 17) nu este semnata de reprezentantul legal al proiectului

1055 312 C 01 12 1 29 00045 2012 9 28
ÎNFIINŢARE TIPOGRAFIE, 

COMUNA DULCEŞTI, 
JUDEŢUL NEAMŢ

SC NORVIC 
COSMESCU SRL NEAMT

Comuna/Oras 
DULCESTI Sat 

ROSIORI
- - - - - - - - - - 149.756 3.733 127.293 0 22.463 162.038.956

Ref. EG1 si EG6-In fisa de verificare pe teren si in raportul asupra verificarii pe teren se mentioneaza faptul ca cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al 
verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila astfel: Prin contractul de Vanzare – cumparare nr.1543 din data de 14.09.2012 SC NORVIC COSMESCU SRL 
achizitioneaza suprafata de 722 mp teren arabil in intravilanul satului Rosiori , comuna Dulcesti, judetul Neamt,fara a se specifica existenta unei cladiri in suprafata de Sc = 
112,64 mp, care conform expertizei tehnice (la pag.40), a fost conceputa si realizata acum 3 ani in regie proprie de catre beneficiar si nu are la baza un proiect de autoriza
si nici proiect tehnic de executie , cu destinatia de depozit de materiale de constructie;iar aceasta suprafata este intabulata pe societate conform exstrasului de carte funci
si schitei atasate in proiect , la data de 21.09.2012 , in care se specifica cladirea doar cu destinatie de infiintare tipografie.S-a eliberat de catre primaria Dulcesti Autorizatie 
de constructie pe cladirea existenta Sc=112,64mp pe „ Infiintare tipografie”. Nu exista Autorizatie de constructi pentru cladirea Depozit de materiale de constructie.Proiectul 
propus prin SF este considerat investitie noua prin schimbarea destinatiei cladirii existente . Atat Autorizatia de constructie nr.7/20.09.2012,cat si extrasul de carte 
funciara,Certificatul de urbanism sunt pe Infiintare Tipografie ,cu toate ca in Expertiza tehnica la pag.37 se specifica „Functiunea propusa transforma constructia existenta 
din depozit materiale de constructii in tipografie”. In SF la pct. 3.8 nu este prezentata tehnic constructia in care urmeaza a fi amplasate utilajele. Terenul pe care se afla 
cladirea este imprejmuit.Cladirea existenta ,ce a functionat ca depozit de materiale de constructii,este o constructie cu regim de inaltime parter ,cu structura de zidarie 
portanta si acoperis sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata striata , cu dimensiunile la nivelul solului : lungime – 12,80m; latime – 8,80m . Cladirea este in stare 
buna,este bransata la reteaua electrica , instalatia electrica este realizata si functioneaza la data vizitei pe teren, nu este in stare de deteriorare avansata , cum este 
mentionat in Memoriul tehnic la pagina 37. Situatia existenta pe teren nu corespunde cu cea din Cererea de finantare si documentele atasate. In expertiza tehnica (pag.37) 
se mentioneaza faptul ca imobilul prezinta o stare avansata de deteriorare ,iar bransamentele existente la utilitati trebuie inlocuite . Situatia existenta prezentata in SF nu 
este corelata cu situatia existenta prezentata in Expertiza tehnica si Memoriul Tehnic si cu situatia existenta pe teren,deoarece cladirea nu se afla in stare avansata de 
degradare,iar instalatia electrica este realizata si functioneaza la data vizitei pe teren,iar alte utilitati la cladire nu sunt realizate. Ref.pct.3.3-Conform Ghidului solicitantului" 
Cheltuiala cu achiziţionarea de mijloace de transport specializate şi utilaje reprezintă o cheltuială eligibilă, atât timp cât acestea deservesc în mod direct activităţile specifice 
desfăşurate propuse prin proiect şi se încadrează în definiţia mijloacelor de transport specializate din HG 224/2008 iar necesitatea achiziţionării lor este justificată în Studiul 
de Fezabilitate/ Memoriu justificativ ."Achizitionarea autoutilitarei mentionata nu este justificata in SF si aceasta nu se incadreaza in categoria mijloacelor de transport 
specializate, deci cheltuiala aferenta este cheltuiala neeligibila. Ref. pct.4.3-Nu s-au mentionat tarifele orare pentru servicii.Ref. pct.4.4-Nu s-au prezentat oferte de pret 
pentru sistem panouri solare care sa justifice pretul ales. 1.In fisa de verificare pe teren si in raportul asupra verificarii pe teren se mentioneaza faptul ca cererea de finantare 
nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila astfel: Prin contractul de Vanzare – cumparare nr.1543 din data de 
14.09.2012 SC NORVIC COSMESCU SRL achizitioneaza suprafata de 722 mp teren arabil in intravilanul satului Rosiori , comuna Dulcesti, judetul Neamt,fara a se 
specifica existenta unei cladiri in suprafata de Sc = 112,64 mp, care conform expertizei tehnice (la pag.40), a fost conceputa si realizata acum 3 ani in regie proprie de catre 
beneficiar si nu are la baza un proiect de autorizatie si nici proiect tehnic de executie , cu destinatia de depozit de materiale de constructie;iar aceasta suprafata este 
intabulata pe societate conform exstrasului de carte funciara si schitei atasate in proiect , la data de 21.09.2012 , in care se specifica cladirea doar cu destinatie de infiintare 
tipografie.S-a eliberat de catre primaria Dulcesti Autorizatie de constructie pe cladirea existenta Sc=112,64mp pe „ Infiintare tipografie”. Nu exista Autorizatie de constructi 
pentru cladirea Depozit de materiale de constructie.Proiectul propus prin SF este considerat investitie noua prin schimbarea destinatiei cladirii existente . Atat Autorizatia de 
constructie nr.7/20.09.2012,cat si extrasul de carte funciara,Certificatul de urbanism sunt pe Infiintare Tipografie ,cu toate ca in Expertiza tehnica la pag.37 se specifica 
„Functiunea propusa transforma constructia existenta din depozit materiale de constructii in tipografie”. In SF la pct. 3.8 nu este prezentata tehnic constructia in care 
urmeaza a fi amplasate utilajele. Terenul pe care se afla cladirea este imprejmuit.Cladirea existenta ,ce a functionat ca depozit de materiale de constructii,este o constructie 
cu regim de inaltime parter ,cu structura de zidarie portanta si acoperis sarpanta din lemn cu invelitoare din tabla zincata striata , cu dimensiunile la nivelul solului : lungime 
– 12,80m; latime – 8,80m . Cladirea este in stare buna,este bransata la reteaua electrica , instalatia electrica este realizata si functioneaza la data vizitei pe teren, nu este in 
stare de deteriorare avansata , cum este mentionat in Memoriul tehnic la pagina 37. Situatia existenta pe teren nu corespunde cu cea din Cererea de finantare si 
documentele atasate. In expertiza tehnica (pag.37) se mentioneaza faptul ca imobilul prezinta o stare avansata de deteriorare ,iar bransamentele existente la utilitati trebuie 
inlocuite . Situatia existenta prezentata in SF nu este corelata cu situatia existenta prezentata in Expertiza tehnica si Memoriul Tehnic si cu situatia existenta pe 
teren,deoarece cladirea nu se afla in stare avansata de degradare,iar instalatia electrica este realizata si functioneaza la data vizitei pe teren,iar alte utilitati la cladire nu sunt 
realizate 2 Conform Ghidului solicitantului" Cheltuiala cu achiziţionarea de mijloace de transport specializate şi utilaje reprezintă o cheltuială eligibilă atât timp cât aceste
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1056 312 M 01 12 1 29 00046 2012 9 28

INFIINTARE SECTIE DE 
PRODUCTIE MOBILIER SI 
TAMPLARIE DIN LEMN, DE 
CATRE CROITORIU V. ANA 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA IN SATUL 

CURECHISTEA, COMUNA 
GRUMAZESTI, JUDETUL 

NEAMT

CROITORIU V. 
ANA 

INTREPRINDERE 
INDIVIUALA

NEAMT
Comuna/Oras 

GRUMAZESTI Sat 
CURECHISTEA

- - - - - - - - - - 234.769 0 199.554 0 35.215 162.238.510

EG1 -nu este îndeplinit deoarecece proiectul nu corespunde din punct de vedere al vizitei pe teren.EG2-propunerea de investiţie nu este viabilă deoarece activitatea propu
prin proiect urmează a se desfăşura intr-un spaţiu cu acelaşi profil de activitate care aparţine firmei S.C.Iustin Mobiprod la care solicitantaeste asociat majoritar.În Memoriul 
justificativ şi documentele anexate nu este prezentată propunerea de proiect conform situaţiei existente la amplasamentul investiţieiNu se face demarcaţie între firma aflată 
în funcţiune pe acelaşi amplasament şi propunerea de achiziţie echipamemte noi pentru acelaşi domeniu de activitate.În Memoriul justificativ nu sînt prezentate date tehni
privind clădirea destinată amplasării utilajelor şi nu este prezentat un plan cu amplasare a utilajelor în fluxul de producţie.Beneficiara respectiv d-na Croitoru Ana (din 
verificarea făcută la ORNC) este asociat unic la firmaS.C Iustin Mobiprod SRL care are aceeasi adresă,acelaşi sediu social şi aceleaşi domenii de activitate principale cu 
propunerile din proiect. Solicitantul a prezentat oferte pentru bunurile solicitate prin proiect şi o ofertă pentru servicii Beneficiara respectiv d-na Croitoru Ana (din verificarea 
făcută la ORNC) este asociat unic la firma S.C Iustin Mobiprod SRL care are aceeasi adresă,acelaşi sediu social şi aceleaşi domeniui de activitate principale cu propunerile 
din proiect.Propunerea de investiţie nu este viabilă deoarece activitatea propusă prin proiect urmează a se desfăşura intr-un spaţiu cu acelaşi profil de activitate care apar
firmei S.C.Iustin Mobiprod S5L la care solicitanta este asociat majoritar.Documentele prezentate în Cererea de finanţare respectiv Contractul de comodat nr.2491/20 
septembrie 2012 şi Extrasul de carte funciară este încheiat între persoana fizică Croitoru Ana şi I.I Croitoru Ana înfiinţată în anul 2012 într-un spaţiu de producţie în care 
funcţionează firmAa S.C.Iustin Mobiprod SRL conform situaţiei clarificate la vizita pe teren. Cererea de finanţare nu îndeplineste următoarele criterii de eligibilitate:EG1 -nu 
este îndeplinit deoarecece proiectul nu corespunde din punct de vedere al vizitei pe teren astfel:Pe terenul în suprafaţă de 195mp s-a identificat Clădirea C1 în suprafaţă de 
125mp cu funcţiunea atelier pentru producţie mobilier.Atelierul este dispus în 2 compatimente în care la momentul vizitei pe teren se desfăşura activitate de producţie.În 
primul compartiment se aflau următoarele utilaje:circular de formatizat,presă hidraulică de 160 bari,circular debitat ,compresor.Compartimentul adiacent este folosit pentru 
depozitarea materialelor şi pentru uscarea mobilierului vopsit(lăcuit). În Memoriul justificativ nu sînt descrise modul de asigurare a utilităţilor La vizita pe teren s-a constatat 
că atelierul dispune de utilităţi mai puţin apă curentă care este la nivel de reţea stradală. În incintă există un puţ forat dar nu sînt executate racorduri de alimentare la atelie
de tîmplărie.În Memoriul justificativ nu sînt prezentate date tehnice privind clădirea destinată amplasării utilajelor şi nu este prezentat un plan cu amplasare a utilajelor în 
fluxul de producţie.EG2-propunerea de investiţie nu este viabilă deoarece activitatea propusă prin proiect urmează a se desfăşura intr-un spaţiu cu acelaşi profil de activitate 
care aparţine firmei S.C.Iustin Mobiprod la care solicitanta este asociat majoritar.În Memoriul justificativ şi documentele anexate nu este prezentată propunerea de proiect 
conform situaţiei existente la amplasamentul investiţieiNu se face demarcaţie între firma aflată în funcţiune pe acelaşi amplasament şi propunerea de achiziţie echipamemte 
noi pentru acelaşi domeniu de activitate.Beneficiara respectiv d-na Croitoru Ana (din verificarea făcută la ORNC) este asociat unic la firmaS.C Iustin Mobiprod SRL care are 
aceeasi adresă,acelaşi sediu social şi aceleaşi domenii de activitate principale cu propunerile din proiect.

1057 312 M 01 12 1 29 00047 2012 9 28
INFIINTARE UNITATE DE 

PRODUCTIE LA SC 
ROTRICONF BOHUCI SRL

SC ROTRICONF 
BOHUCI SRL NEAMT

Comuna/Oras 
TARCAU Sat 

STRAJA
- - - - - - - - - - 235.264 0 199.974 0 35.290 162.438.484

La data depunerii cererii de finantare solicitantul are conform legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, statutul de microintrerpindere insa prin proiect 
solicitantul isi propune crearea a 14 locuri de munca si daca acest lucru se va mentine in doua exercitii financiare consecutive acesta isi va pierde acest statut de 
microintreprindere. Nu respecta criteriul de eligibilitate EG1. Exista neconcordanta intre Memoriul justificativ si cele constatate la vizita in teren. La vizita in teren s-a constat 
ca suprafata inchiriata nu este amenajata in vederea desfasurarii fluxului de productie. In vederea desfasurarii fluxului de productie spatiul necesita operatiuni de igienizare si 
amenajare; lucrari care nu s-au prevazut in Bugetul indicativ la cheltuieli eligibile sau neeligibile. In memoriu justificativ la pct.4, pag 36 nu se specifica nimic in legatura cu 
starea tehnica a constuctiei si utilitatile de care aceasta dispune. La vizita in teren s-a constatat ca spatiul dispune de racord la energie electrica monofazata, insa nu este 
amenajat corespunzator desfasurarii fluxului de productie. Apa potabila, din sursa proprie si fosa septica sunt utilizate la comun cu locuinta domnul Vadureanu Stefan, aflata 
in corp comun cu spatiu inchiriat, suprafata inchiriata nedispunand de racord separat la aceste utilitati. Prin memoriul justificativ nu s-au prevazut lucrari de amenajare a 
spatiului de productie si de asigurare individuala a utilitatilor.Nu se respecta criteriul de eligibilitate EG2. Nu este prezentata schita cu fluxul tehnologic si cu amplasarea 
utilajelor in spatiul inchiriat. La punctul 4 din memoriul justificativ nu sunt descrise caracteristicile functionale ale utilajelor ce se vor achizitiona prin proiect. La pagina 39 din 
memoriul justificativ, la desrierea fluxului tehnologic, la etapa de croirea tesaturilor se specifica ca aceasta "se va realiza cu ajutorul utilajelor luate in comodat de la 
colaboratori..." de unde rezulta ca utilajele ce se vor achizitiona prin proiect nu asigura intreg fluxul de productie. Referitor la bunurile luate in comodat (contract nr. 
1/11.09.2012) acestea nu au fost prezentate la vizita in teren si nu s-a depus in proiect vreun document din care sa reiasa starea tehnica a acestora si ca acestea vor fi 
fuctionale pe perioada de derulare si monitorizarea a acestora. Tot la pagina 39 din memoriul justificativ se precizeaza ca "inreg ciclul de productie descris dureaza un 
schimb de 8 ore pe zi, si necesita 21 de angajati, inclusiv administratorul societatii pentru ca productia sa se desfasoare in flux continuu" iar la pagina 35 la puctul 3 
subpunctul 3.2 la numar locuri de munca nou-create se specifica ca se vor crea 14 locuri de munca. La data depunerii cererii de finantare solicitantul are conform legii 
346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, statutul de microintrerpindere insa prin proiect solicitantul isi propune crearea a 14 locuri de munca si daca acest lucru 
se va mentine in doua exercitii financiare consecutive acesta isi va pierde acest statut de microintreprindere. Bunurile nu se regasesc in baza de date. A fost listat extras 
privind costurile cu consultanta. Exista suspiciunea crearii de conditii artificiale din urmatoarele considerente: Solicitantul are acelasi sediu social cu SC Manconf Carman 
SRL (solicitant de fonduri europene in aceeasi sesiune 01/12 pe masura 312) La aceaasi adresa si anume Sat Stejaru, comuna Pingarati, nr. 138, bloc 4, judetul Neamt are 
deschis punct de lucru si firma SC Caremil SRL, care la data vizitei in teren desfasura activitate la adresa mai sus mentionata. Atat firma SC Rotriconf Bohuci SRL cat si 
SC Manconf Carman SRL au acelasi obiect principal de activitate si anume codul caen 1439 isi propun realizarea unor unitati de productie si achizitionarea de dotari in 
vederea realizarii unor obiecte secundare de activitate conform codurilor caen 1413 – fabricarea altor articole de imbracaminte, si 1330 – finisarea materialelor textile, pe 
amplasamente diferite. La sediul social utilitatile sunt in comun cu toate celelalte societati. Nu respecta criteriul de eligibilitate EG1. Exista neconcordanta intre Memoriul 
justificativ si cele constatate la vizita in teren. La vizita in teren s-a constat ca suprafata inchiriata nu este amenajata in vederea desfasurarii fluxului de productie. In vederea 
desfasurarii fluxului de productie spatiul necesita operatiuni de igienizare si amenajare; lucrari care nu s-au prevazut in Bugetul indicativ la cheltuieli eligibile sau neeligibile. 
In memoriu justificativ la pct.4, pag 36 nu se specifica nimic in legatura cu starea tehnica a constuctiei si utilitatile de care aceasta dispune. La vizita in teren s-a constatat 
ca spatiul dispune de racord la energie electrica monofazata, insa nu este amenajat corespunzator desfasurarii fluxului de productie. Apa potabila, din sursa proprie si fosa 
septica sunt utilizate la comun cu locuinta domnul Vadureanu Stefan, aflata in corp comun cu spatiu inchiriat, suprafata inchiriata nedispunand de racord separat la aceste 
utilitati. Prin memoriul justificativ nu s-au prevazut lucrari de amenajare a spatiului de productie si de asigurare individuala a utilitatilor.Nu se respecta criteriul de eligibilitate 
EG2. Nu este prezentata schita cu fluxul tehnologic si cu amplasarea utilajelor in spatiul inchiriat. La punctul 4 din memoriul justificativ nu sunt descrise caracteristicile 
functionale ale utilajelor ce se vor achizitiona prin proiect. La pagina 39 din memoriul justificativ, la desrierea fluxului tehnologic, la etapa de croirea tesaturilor se specifica ca 
aceasta "se va realiza cu ajutorul utilajelor luate in comodat de la colaboratori..." de unde rezulta ca utilajele ce se vor achizitiona prin proiect nu asigura intreg fluxul de 
productie. Referitor la bunurile luate in comodat (contract nr. 1/11.09.2012) acestea nu au fost prezentate la vizita in teren si nu s-a depus in proiect vreun document din 
care sa reiasa starea tehnica a acestora si ca acestea vor fi fuctionale pe perioada de derulare si monitorizarea a acestora. Tot la pagina 39 din memoriul justificativ se 
precizeaza ca "inreg ciclul de productie descris dureaza un schimb de 8 ore pe zi, si necesita 21 de angajati, inclusiv administratorul societatii pentru ca productia sa se 
desfasoare in flux continuu" iar la pagina 35 la puctul 3 subpunctul 3.2 la numar locuri de munca nou-create se specifica ca se vor crea 14 locuri de munca. La data 
depunerii cererii de finantare solicitantul are conform legii 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, statutul de microintrerpindere insa prin proiect solicitantul isi 
propune crearea a 14 locuri de munca si daca acest lucru se va mentine in doua exercitii financiare consecutive acesta isi va pierde acest statut de microintreprinde

1058 312 M 01 12 1 29 00043 2012 9 28
DOTAREA CU UTILAJE A 
MICRO-ÎNTREPRINDERII 

STEEL NAIL S.R.L.

S.C. STEEL NAIL 
S.R.L. NEAMT

Comuna/Oras 
VANATORI-NEAMT 

Sat VANATORI-
NEAMT

- - - - - - - - - - 235.294 0 200.000 0 35.294 162.638.484

EG1 - Prin contractul de inchiriere nr.338 din data de 13.05.2011 , SC STEEL NAIL SRL – reprezentata prin doamna Cojocariu Elena – Administrator ,inchiriaza cladirea 
C9 – suprafata de 260 mp, cu destinatie turnatorie din caramida,pe fundatie de beton,acoperita cu placi de azbociment ,pentru o perioada de 15 ani de la data de 
13.05.2011, situata pe suprafata de 17.592 mp teren intravilan Vanatori – Neamt,strada Ion Creanga Nr.121 , comuna Vantori – Neamt,judetul Neamt. ,de la societatea SC 
CUIUL SRL , reprezentata de Cojocariu Mihai si Cojocariu Elena .Cladirea este ipotecata de BRD Agentia Tg. Neamt,mentionand faptul ca in caz de executare silita a 
imobilului inchiriat contractul de inchiriere va fi reziliat de drept si implicit radierea notarii contractului din cartea funciara .Tot SC CUIUL SRL inchiriaza societatii SC 
TREFSTEEL SRL,reprezentata de Cojocariu Paul - constructia C12 – magazin desfacere ,construit din caramida ,pe fundatie de beton,acoperit cu placi de azbociment , pe 
aceiasi locatie ,situata pe suprafata de 17.592 mp teren intravilan Vanatori – Neamt,strada Ion Creanga Nr.121 , comuna Vantori – Neamt,judetul Neamt.Pe aceasta locatie 
se afla si alte cladiri ale societatii SC CUIUL SRL , al carui obiect principal de activitate este cod CAEN 2410 – Productia de metale feroase sub forme primare si de 
feroaliaje, care desfasoara activitate la data vizitei pe teren . Proiectul nu contine o plansa cu amplasamentul investitiei.Cladirea C9 are in interior urmatoarele dimensiuni :L 
= 18,210 m , l = 12,579m ;h = 4,444 m..In aceasta hala sunt montate masini care functioneaza , una pentru plasa de sarma si una pentru sarma ghimpata , care 
functioneaza la data vizitei pe teren si care apartin societatii SC CUIUL SRL. In Memoriul justificativ nu este prezentata plansa cu fluxul tehnologic al utilajelor solicitate prin 
proiect.Utilitatile pentru SC STEEL NAIL SRL sunt comune cu ale societatii SC CUIUL SRL .Doamna Cojocariu Elena este asociat, cu cota de participare de 50% si la 
societatea SC CUIUL SRL cu obiect de activitate , cod CAEN 2410 – Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje.Situatia existenta pe teren nu 
corespunde cu cea din Cererea de finantare si documentele atasate.Conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in Studiul de Fezabilitate din 
proiectul propus. Prin contractul de inchiriere nr.338 din data de 13.05.2011 , SC STEEL NAIL SRL – reprezentata prin doamna Cojocariu Elena – Administrator ,inchiriaza 
cladirea C9 – suprafata de 260 mp, cu destinatie turnatorie din caramida,pe fundatie de beton,acoperita cu placi de azbociment ,pentru o perioada de 15 ani de la data de 
13.05.2011, situata pe suprafata de 17.592 mp teren intravilan Vanatori – Neamt,strada Ion Creanga Nr.121 , comuna Vantori – Neamt,judetul Neamt. ,de la societatea SC 
CUIUL SRL , reprezentata de Cojocariu Mihai si Cojocariu Elena .Cladirea este ipotecata de BRD Agentia Tg. Neamt,mentionand faptul ca in caz de executare silita a 
imobilului inchiriat contractul de inchiriere va fi reziliat de drept si implicit radierea notarii contractului din cartea funciara .Tot SC CUIUL SRL inchiriaza societatii SC 
TREFSTEEL SRL,reprezentata de Cojocariu Paul - constructia C12 – magazin desfacere ,construit din caramida ,pe fundatie de beton,acoperit cu placi de azbociment , pe 
aceiasi locatie ,situata pe suprafata de 17.592 mp teren intravilan Vanatori – Neamt,strada Ion Creanga Nr.121 , comuna Vantori – Neamt,judetul Neamt.Pe aceasta locatie 
se afla si alte cladiri ale societatii SC CUIUL SRL , al carui obiect principal de activitate este cod CAEN 2410 – Productia de metale feroase sub forme primare si de 
feroaliaje, care desfasoara activitate la data vizitei pe teren . Proiectul nu contine o plansa cu amplasamentul investitiei.Cladirea C9 are in interior urmatoarele dimensiuni :L 
= 18,210 m , l = 12,579m ;h = 4,444 m..In aceasta hala sunt montate masini care functioneaza , una pentru plasa de sarma si una pentru sarma ghimpata , care 
functioneaza la data vizitei pe teren si care apartin societatii SC CUIUL SRL. SC CUIUL SRL - fractioneaza patrimoniul societatii prin inchirierea halelor la mai multe 
societati , SC TREFSTEEL SRL si STEEL NAIL si depunerea proiectelor pentru masura 312 - FEADR pe acelasi amplasament al societatii SC CUIUL SRL. Utilitatile si 
calea de acces sunt comune la toate cele trei societati. EG1 - Prin contractul de inchiriere nr.338 din data de 13.05.2011 , SC STEEL NAIL SRL – reprezentata prin 
doamna Cojocariu Elena – Administrator ,inchiriaza cladirea C9 – suprafata de 260 mp, cu destinatie turnatorie din caramida,pe fundatie de beton,acoperita cu placi de 
azbociment ,pentru o perioada de 15 ani de la data de 13.05.2011, situata pe suprafata de 17.592 mp teren intravilan Vanatori – Neamt,strada Ion Creanga Nr.121 , 
comuna Vantori – Neamt,judetul Neamt. ,de la societatea SC CUIUL SRL , reprezentata de Cojocariu Mihai si Cojocariu Elena .Cladirea este ipotecata de BRD Agentia Tg. 
Neamt,mentionand faptul ca in caz de executare silita a imobilului inchiriat contractul de inchiriere va fi reziliat de drept si implicit radierea notarii contractului din cartea 
funciara .Tot SC CUIUL SRL inchiriaza societatii SC TREFSTEEL SRL,reprezentata de Cojocariu Paul - constructia C12 – magazin desfacere ,construit din caramida ,pe 
fundatie de beton,acoperit cu placi de azbociment , pe aceiasi locatie ,situata pe suprafata de 17.592 mp teren intravilan Vanatori – Neamt,strada Ion Creanga Nr.121 , 
comuna Vantori – Neamt,judetul Neamt.Pe aceasta locatie se afla si alte cladiri ale societatii SC CUIUL SRL , al carui obiect principal de activitate este cod CAEN 2410 – 
Productia de metale feroase sub forme primare si de feroaliaje, care desfasoara activitate la data vizitei pe teren . Proiectul nu contine o plansa cu amplasamentul 
investitiei.Cladirea C9 are in interior urmatoarele dimensiuni :L = 18,210 m , l = 12,579m ;h = 4,444 m..In aceasta hala sunt montate masini care functioneaza , una pentru 
plasa de sarma si una pentru sarma ghimpata , care functioneaza la data vizitei pe teren si care apartin societatii SC CUIUL SRL. In Memoriul justificativ nu este prezentata 
plansa cu fluxul tehnologic al utilajelor solicitate prin proiect.Utilitatile pentru SC STEEL NAIL SRL sunt comune cu ale societatii SC CUIUL SRL .Doamna Cojocariu Elena 
este asociat cu cota de participare de 50% si la societatea SC CUIUL SRL cu obiect de activitate cod CAEN 2410 – Productia de metale feroase sub forme primare si d
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1059 312 M 01 12 4 30 00001 2012 9 20

INVESTITIE NOUA – 
INFIINTARE TIPOGRAFIE 
DIGITALA IN SAT URSA, 

COMUNA GARCOV, JUDETUL 
OLT

PRINT WORLD 
SRL OLT Comuna/Oras 

GARCOV Sat URSA - - - - - - - - - - 63.391 0 53.882 0 9.509 162.692.366

Prin intermediul Fisei informatiilor suplimentare s-a solicitat extrasul de carte funciara de informare fiind prezentat extrasul nr. 20207/18.04.2013 , dar in acest extras nu este 
mentionat contractul de comodat nr. 2691/03.09.2012 anexat la dosarul cererii de finantare, acest imobil fiind liber de sarcini, ca urmare contractul prezentat la dosar nu 
este inscris la OCPI. Deasemenea din extrasul de carte funciara rezulta ca suprafata aferenta proprietarului este mai mare si cuprinde mai multe constructii, iar prin actul 
notarial nu se specifica concret care imobil face obiectul prezentului contract de comodat. Prin intermediul Fisei informatiilor suplimentare s-a solicitat extrasul de carte 
funciara de informare fiind prezentat extrasul nr. 20207/18.04.2013 , dar in acest extras nu este mentionat contractul de comodat nr. 2691/03.09.2012 anexat la dosarul 
cererii de finantare, acest imobil fiind liber de sarcini, ca urmare contractul prezentat la dosar nu este inscris la OCPI. Deasemenea din extrasul de carte funciara rezulta ca 
suprafata aferenta proprietarului este mai mare si cuprinde mai multe constructii, iar prin actul notarial nu se specifica concret care imobil face obiectul prezentului contract 
de comodat.

1060 312 M 01 12 4 30 00002 2012 9 21
ACHIZITIE LINIE PENTRU 

PRODUCEREA BRICHETELOR 
DIN BIOMASA

MANDEA MARIA OLT
Comuna/Oras 
VULPENI Sat 

VULPENI
- - - - - - - - - - 29.300 0 24.905 0 4.395 162.717.271

In extrasul de cont din data de 19.09.2012 atasat la cererea de finantare nr. F312M011243000002/21.09.2012 a beneficiarei Mandea Maria, aceasta a virat suma de 40.000 
lei fiului sa Mandea Alexandru Florian care are si el proiect in implementare pe M312 prin cererea de finantare nr. F312M011243000003/21.09.2012.Mandea Maria doreste 
achizitionarea unei linii pentru producerea brichetelor din biomasa cod CAEN 1629, iar Mandea Alexandru Florin doreste achizitionarea de echipamente pentru pregatirea 
terenului respectiv a unui mini incarcator – COD CAEN 4312Terenul pentru gararea utilajului (mini incarcator) este dat in comodat de catre Mandea Maria conform 
contractului de comodat nr. 2709/13.09.2012 fiului sau Mandea Alexandru Florian.Amplasamentul ambelor proiecte este in comuna Vulpeni , judetul Olt. In extrasul de cont 
din data de 19.09.2012 atasat la cererea de finantare nr. F312M011243000002/21.09.2012 a beneficiarei Mandea Maria, aceasta a virat suma de 40.000 lei fiului sa 
Mandea Alexandru Florian care are si el proiect in implementare pe M312 prin cererea de finantare nr. F312M011243000003/21.09.2012.Mandea Maria doreste 
achizitionarea unei linii pentru producerea brichetelor din biomasa cod CAEN 1629, iar Mandea Alexandru Florin doreste achizitionarea de echipamente pentru pregatirea 
terenului respectiv a unui mini incarcator – COD CAEN 4312Terenul pentru gararea utilajului (mini incarcator) este dat in comodat de catre Mandea Maria conform 
contractului de comodat nr. 2709/13.09.2012 fiului sau Mandea Alexandru Florian.Amplasamentul ambelor proiecte este in comuna Vulpeni , judetul Olt. Pct.6 - In extrasul 
de cont din data de 19.09.2012 atasat la cererea de finantare nr. F312M011243000002/21.09.2012 a beneficiarei Mandea Maria, aceasta a virat suma de 40.000 lei fiului sa 
Mandea Alexandru Florian care are si el proiect in implementare pe M312 prin cererea de finantare nr. F312M011243000003/21.09.2012.Mandea Maria doreste 
achizitionarea unei linii pentru producerea brichetelor din biomasa cod CAEN 1629, iar Mandea Alexandru Florin doreste achizitionarea de echipamente pentru pregatirea 
terenului respectiv a unui mini incarcator – COD CAEN 4312Terenul pentru gararea utilajului (mini incarcator) este dat in comodat de catre Mandea Maria conform 
contractului de comodat nr. 2709/13.09.2012 fiului sau Mandea Alexandru Florian.Amplasamentul ambelor proiecte este in comuna Vulpeni , judetul Olt. Pct.6 - In extrasul 
de cont din data de 19.09.2012 atasat la cererea de finantare nr. F312M011243000002/21.09.2012 a beneficiarei Mandea Maria, aceasta a virat suma de 40.000 lei fiului sa 
Mandea Alexandru Florian care are si el proiect in implementare pe M312 prin cererea de finantare nr. F312M011243000003/21.09.2012.Mandea Maria doreste 
achizitionarea unei linii pentru producerea brichetelor din biomasa cod CAEN 1629, iar Mandea Alexandru Florin doreste achizitionarea de echipamente pentru pregatirea 
terenului respectiv a unui mini incarcator – COD CAEN 4312Terenul pentru gararea utilajului (mini incarcator) este dat in comodat de catre Mandea Maria conform 
contractului de comodat nr. 2709/13.09.2012 fiului sau Mandea Alexandru Florian.Amplasamentul ambelor proiecte este in comuna Vulpeni , judetul Olt.

1061 312 M 01 12 4 30 00003 2012 9 21
ACHIZITIE ECHIPAMENTE 

PENTRU PREGATIREA 
TERENULUI

MANDEA 
ALEXANDRU-

FLORIAN
OLT

Comuna/Oras 
VULPENI Sat 
GROPSANI

- - - - - - - - - - 83.580 0 58.506 0 25.074 162.775.777

Pct.3.5-nu s-a bifat deoarece nu face obiectul investitiei Pct.3.5-nu s-a bifat deoarece nu face obiectul investitiei PCT.6 -Solicitantul a creat conditii artificiale. Exista legaturi 
financiare intre solicitant (Mandea Alexandru Florian)si Mandea Marea care este solicitant al M312 , sesiunea 01/12-28.09.2013, cererea de finantare 
nr.F312M011243000002/21.09.2012. Conform extrasului de cont din data de 19.09.2012, atasat la cererea de finantare, solicitantul Mandea Alexandru Florian primeste de 
la Mandea Marea suma de 40.000 lei.Mandea Maria doreste achizitionarea unei linii pentru producerea brichetelor din biomasa cod CAEN 1629, iar Mandea Alexandru 
Florin doreste achizitionarea de echipamente pentru pregatirea terenului respectiv a unui mini incarcator – COD CAEN 4312Terenul ce face obiectul investitiei pentru 
gararea utilajului (mini incarcator) este primit de la Mandea Maria conform contractului imprumut de folosinta (comodat) nr. 2709/13.09.2012 .Amplasamentul ambelor 
proiecte este in comuna Vulpeni , judetul Olt. PCT.6 -Solicitantul a creat conditii artificiale. Exista legaturi financiare intre solicitant (Mandea Alexandru Florian)si Mandea 
Marea care este solicitant al M312 , sesiunea 01/12-28.09.2013, cererea de finantare nr.F312M011243000002/21.09.2012. Conform extrasului de cont din data de 
19.09.2012, atasat la cererea de finantare, solicitantul Mandea Alexandru Florian primeste de la Mandea Marea suma de 40.000 lei.Mandea Maria doreste achizitionarea 
unei linii pentru producerea brichetelor din biomasa cod CAEN 1629, iar Mandea Alexandru Florin doreste achizitionarea de echipamente pentru pregatirea terenului 
respectiv a unui mini incarcator – COD CAEN 4312Terenul ce face obiectul investitiei pentru gararea utilajului (mini incarcator) este primit de la Mandea Maria conform 
contractului imprumut de folosinta (comodat) nr. 2709/13.09.2012 .Amplasamentul ambelor proiecte este in comuna Vulpeni , judetul Olt. PCT.6 -Solicitantul a creat 
conditii artificiale. Exista legaturi financiare intre solicitant (Mandea Alexandru Florian)si Mandea Marea care este solicitant al M312 , sesiunea 01/12-28.09.2013, cererea de 
finantare nr.F312M011243000002/21.09.2012. Conform extrasului de cont din data de 19.09.2012, atasat la cererea de finantare, solicitantul Mandea Alexandru Florian 
primeste de la Mandea Marea suma de 40.000 lei.Mandea Maria doreste achizitionarea unei linii pentru producerea brichetelor din biomasa cod CAEN 1629, iar Mandea 
Alexandru Florin doreste achizitionarea de echipamente pentru pregatirea terenului respectiv a unui mini incarcator – COD CAEN 4312Terenul ce face obiectul investitiei 
pentru gararea utilajului (mini incarcator) este primit de la Mandea Maria conform contractului imprumut de folosinta (comodat) nr. 2709/13.09.2012 .Amplasamentul 
ambelor proiecte este in comuna Vulpeni , judetul Olt. PCT.6 -Solicitantul a creat conditii artificiale. Exista legaturi financiare intre solicitant (Mandea Alexandru Florian)si 
Mandea Marea care este solicitant al M312 , sesiunea 01/12-28.09.2013, cererea de finantare nr.F312M011243000002/21.09.2012. Conform extrasului de cont din data de 
19.09.2012, atasat la cererea de finantare, solicitantul Mandea Alexandru Florian primeste de la Mandea Marea suma de 40.000 lei.Mandea Maria doreste achizitionarea 
unei linii pentru producerea brichetelor din biomasa cod CAEN 1629, iar Mandea Alexandru Florin doreste achizitionarea de echipamente pentru pregatirea terenului 
respectiv a unui mini incarcator – COD CAEN 4312Terenul ce face obiectul investitiei pentru gararea utilajului (mini incarcator) este primit de la Mandea Maria conform 
contractului imprumut de folosinta (comodat) nr. 2709/13.09.2012 .Amplasamentul ambelor proiecte este in comuna Vulpeni , judetul Olt.

1062 312 C 01 12 4 30 00005 2012 9 25

CONSTRUIRE HALA 
PRODUCTIE ARTICOLE DIN 

FIBRE METALICE, 
IMPREJMUIRE SI UTILITATI

SC GMG STEEL 
WIRE SRL OLT Comuna/Oras 

OBOGA Sat OBOGA - - - - - - - - - - 235.005 22.850 199.754 0 35.251 162.975.531

La punctul 1.1 s-a bifat nu deoarece in urma transmiterii raspunsului la fisa de solicitare a informatiilor suplimentare prin care solicitantul a trebuit sa prezinte nomenclatorul 
stradal pentru terenul in suprafata de 7249mp, situat in comuna Oboga, judetul Olt, identificat in tarla 83, parcelele 10 si 10/1 pentru a se putea stabili daca locul de 
realizare al investitiei este acelas cu sediul social s-a constatat ca aceste amplasamente sunt diferite, iar in dosarul cererii de finantare nu exista declaratia pe propria 
raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare.Conform contractului de vanzare-cumparare 
nr.577/19.06.2012 terenul pe care urmeaza a fi construita hala productie articole din fibre metaliceeste in suprafata de 1090mp situate in intravilanul comunei Oboga. 
Potrivit nomenclatorului stradal acest teren se gaseste la adresa comuna Oboga, strada Principala, nr. 110, identificat in tarlaua 83, parcela 10 si 10/1 .In baza informatiilor 
furnizate de certificatul constatator reiese ca solicitantul nu are punct de lucru la adresa comuna Oboga, strada Principala, nr. 110, identificat in tarlaua 83, parcela 10 si 
10/1 iar in dosarul cererii de finantare nu exista declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care 
solicita finantare. La punctul 1.1 s-a bifat nu deoarece in urma transmiterii raspunsului la fisa de solicitare a informatiilor suplimentare prin care solicitantul a trebuit sa 
prezinte nomenclatorul stradal pentru terenul in suprafata de 7249mp, situat in comuna Oboga, judetul Olt, identificat in tarla 83, parcelele 10 si 10/1 pentru a se putea 
stabili daca locul de realizare al investitiei este acelas cu sediul social s-a constatat ca aceste amplasamente sunt diferite, iar in dosarul cererii de finantare nu exista 
declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare.Conform contractului de vanzare-
cumparare nr.577/19.06.2012 terenul pe care urmeaza a fi construita hala productie articole din fibre metaliceeste in suprafata de 1090mp situate in intravilanul comunei 
Oboga. Potrivit nomenclatorului stradal acest teren se gaseste la adresa comuna Oboga, strada Principala, nr. 110, identificat in tarlaua 83, parcela 10 si 10/1 .In baza 
informatiilor furnizate de certificatul constatator reiese ca solicitantul nu are punct de lucru la adresa comuna Oboga, strada Principala, nr. 110, identificat in tarlaua 83, 
parcela 10 si 10/1 iar in dosarul cererii de finantare nu exista declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii 
pentru care solicita finantare. Rezonabilitatea preturilor a fost verificata in intregime prin ofertele de preturi prezentate si extrasele de pret din baza de date. Rezonabilitatea 
preturilor a fost verificata in intregime prin ofertele de preturi prezentate si extrasele de pret din baza de date. Planul financiar nu a fost corect completat in cererea de 
finantare si nici in urma solicitarii de clarificari acesta nu a fot refacut. Planul financiar nu a fost corect completat in cererea de finantare si nici in urma solicitarii de clarificari 
acesta nu a fot refacut. La punctul 1.1 s-a bifat nu deoarece in urma transmiterii raspunsului la fisa de solicitare a informatiilor suplimentare prin care solicitantul a trebuit sa 
prezinte nomenclatorul stradal pentru terenul in suprafata de 7249mp, situat in comuna Oboga, judetul Olt, identificat in tarla 83, parcelele 10 si 10/1 pentru a se putea 
stabili daca locul de realizare al investitiei este acelas cu sediul social s-a constatat ca aceste amplasamente sunt diferite, iar in dosarul cererii de finantare nu exista 
declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare.Conform contractului de vanzare-
cumparare nr.577/19.06.2012 terenul pe care urmeaza a fi construita hala productie articole din fibre metaliceeste in suprafata de 1090mp situate in intravilanul comunei 
Oboga. Potrivit nomenclatorului stradal acest teren se gaseste la adresa comuna Oboga, strada Principala, nr. 110, identificat in tarlaua 83, parcela 10 si 10/1 .In baza 
informatiilor furnizate de certificatul constatator reiese ca solicitantul nu are punct de lucru la adresa comuna Oboga, strada Principala, nr. 110, identificat in tarlaua 83, 
parcela 10 si 10/1 iar in dosarul cererii de finantare nu exista declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii 
pentru care solicita finantare. Planul financiar nu a fost corect completat in cererea de finantare si nici in urma solicitarii de clarificari acesta nu a fot refacut. La punctul 1.1 s-
a bifat nu deoarece in urma transmiterii raspunsului la fisa de solicitare a informatiilor suplimentare prin care solicitantul a trebuit sa prezinte nomenclatorul stradal pentru 
terenul in suprafata de 7249mp, situat in comuna Oboga, judetul Olt, identificat in tarla 83, parcelele 10 si 10/1 pentru a se putea stabili daca locul de realizare al investitiei 
este acelas cu sediul social s-a constatat ca aceste amplasamente sunt diferite, iar in dosarul cererii de finantare nu exista declaratia pe propria raspundere ca isi va 
deschide punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare.Conform contractului de vanzare-cumparare nr.577/19.06.2012 terenul pe 
care urmeaza a fi construita hala productie articole din fibre metaliceeste in suprafata de 1090mp situate in intravilanul comunei Oboga. Potrivit nomenclatorului stradal 
acest teren se gaseste la adresa comuna Oboga, strada Principala, nr. 110, identificat in tarlaua 83, parcela 10 si 10/1 .In baza informatiilor furnizate de certificatul 
constatator reiese ca solicitantul nu are punct de lucru la adresa comuna Oboga, strada Principala, nr. 110, identificat in tarlaua 83, parcela 10 si 10/1 iar in dosarul cererii 
de finantare nu exista declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare. Planul 
financiar nu a fost corect completat in cererea de finantare si nici in urma solicitarii de clarificari acesta nu a fot refacut.
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1063 312 M 01 12 4 30 00007 2012 9 26 „ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
IN DOMENIUL MEDICAL”

CABINET 
MEDICAL 

INDIVIDUAL DR. 
NEGOESCU 
CRISTESCU 
ALEXANDRA

OLT

Comuna/Oras 
DOBROSLOVENI 

Sat 
DOBROSLOVENI

- - - - - - - - - - 34.060 0 23.842 0 10.218 162.999.373

Pct 1.3 Solicitantul apare in RECOM cu firma SC ANSIAL SRL,firma ce in prezent are activitatea intrerupta temporar .Din verificarea bazei de date aceasta firma mai sus 
mentionata nu apare cu proiecte. 1.3 Solicitantul apare in RECOM cu firma SC ANSIAL SRL,firma ce in prezent are activitatea intrerupta temporar .Din verificarea bazei de 
date aceasta firma mai sus mentionata nu apare cu proiecte. EG 6 La vizita pe teren s-a constata ca solicitantul isi va desfasura activitatea intr-un spatiu in suprafata de 100 
mp. conform “ Releveu Constructie ” pe care solicitanta l-a prezentat la vizita pe teren (acest document este anexat la fisa E 3.8 ), iar la dosarul Cererii de Finantare, (doc.
a anexat “ Contract de inchiriere autentificat la notar cu nr. 1857/30.05.2012 precum si incheierea de completare nr. 6002/18.09.2012” in care obiectul contractului il 
constituie inchirierea prin licitatie publica a suprafetei de 30 mp. spatiu din incinta Dispensarului uman Dobrosloveni ce apartine domeniului privat al comunei. Conform doc. 
3, spatiul propus pentru amplasarea fluxului tehnologic precum si pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect este insuficient si nu corespunde necesitatilor si 
oportunitatii investitiei. EG 6 La vizita pe teren s-a constata ca solicitantul isi va desfasura activitatea intr-un spatiu in suprafata de 100 mp. conform “ Releveu Constructie ” 
pe care solicitanta l-a prezentat la vizita pe teren (acest document este anexat la fisa E 3.8 ), iar la dosarul Cererii de Finantare, (doc. 3) a anexat “ Contract de inchiriere 
autentificat la notar cu nr. 1857/30.05.2012 precum si incheierea de completare nr. 6002/18.09.2012” in care obiectul contractului il constituie inchirierea prin licitatie 
publica a suprafetei de 30 mp. spatiu din incinta Dispensarului uman Dobrosloveni ce apartine domeniului privat al comunei. Conform doc. 3, spatiul propus pentru 
amplasarea fluxului tehnologic precum si pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect este insuficient si nu corespunde necesitatilor si oportunitatii investitiei. Prin 
prezentul proiect, solicitantul doreste imbunatatirea asistentei medicale in mediul rural prin dotarea cu echipamente performante, pentru a sustine activitatea de asistenta 
stomatologica, care sa permita obtinerea de rezultate remarcabile in domeniul productivitatii munci si a cresterii calitati serviciilor medicale prestate, in contextul actual al 
dezvoltarii durabile si in acord cu tendintele europene. Investitia se va realiza in Comuna Dobrosloveni, Judetul Olt.La vizita pe teren s-a constata ca solicitantul isi va 
desfasura activitatea intr-un spatiu in suprafata de 100 mp. conform “ Releveu Constructie ” pe care solicitanta l-a prezentat la vizita pe teren (acest document este anexat la 
fisa E 3.8 ), iar la dosarul Cererii de Finantare, (doc. 3) a anexat “ Contract de inchiriere autentificat la notar cu nr. 1857/30.05.2012 precum si incheierea de completare nr. 
6002/18.09.2012” in care obiectul contractului il constituie inchirierea prin licitatie publica a suprafetei de 30 mp. spatiu din incinta Dispensarului uman Dobrosloveni ce 
apartine domeniului privat al comunei. Conform doc. 3, spatiul propus pentru amplasarea fluxului tehnologic precum si pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect 
este insuficient si nu corespunde necesitatilor si oportunitatii investitiei. Prin prezentul proiect, solicitantul doreste imbunatatirea asistentei medicale in mediul rural prin 
dotarea cu echipamente performante, pentru a sustine activitatea de asistenta stomatologica, care sa permita obtinerea de rezultate remarcabile in domeniul productivitatii 
munci si a cresterii calitati serviciilor medicale prestate, in contextul actual al dezvoltarii durabile si in acord cu tendintele europene. Investitia se va realiza in Comuna 
Dobrosloveni, Judetul Olt.La vizita pe teren s-a constata ca solicitantul isi va desfasura activitatea intr-un spatiu in suprafata de 100 mp. conform “ Releveu Constructie ” pe 
care solicitanta l-a prezentat la vizita pe teren (acest document este anexat la fisa E 3.8 ), iar la dosarul Cererii de Finantare, (doc. 3) a anexat “ Contract de inchiriere 
autentificat la notar cu nr. 1857/30.05.2012 precum si incheierea de completare nr. 6002/18.09.2012” in care obiectul contractului il constituie inchirierea prin licitatie 
publica a suprafetei de 30 mp. spatiu din incinta Dispensarului uman Dobrosloveni ce apartine domeniului privat al comunei. Conform doc. 3, spatiul propus pentru 
amplasarea fluxului tehnologic precum si pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect este insuficient si nu corespunde necesitatilor si oportunitatii investitiei.

1064 312 C 01 12 4 30 00017 2012 9 27

“ACHIZITIE DE UTILLAJE SI 
ECHIPAMENTE PENTRU 

PRODUCEREA DE PELETI LA 
S.C LIDIA CORNECONS SRL - 

TESLUI, JUD. OLT “.

S.C. LIDIA 
CORNECONS 

S.R.L
OLT Comuna/Oras 

TESLUI Sat TESLUI - - - - - - - - - - 95.373 1.558 81.066 0 14.306 163.080.439

Reprezentantul legal al proiectului-D-na Radut Cornelia Lidia este inregistrata la ORC cu doua firme si anume :-SC LIDIA CORNECONS SRL in care reprezentantul legal al 
proiectului-D-na Radut Cornelia Lidia este asociat unic- Puiu P. cornelia Lidia IF in care reprezentantul legal al proiectului-D-na Radut Cornelia Lidia are calitatea de 
reprezentant in firma cu cota de participare de 5%(verificarea s-a facut pe baza CNP-ului) Reprezentantul legal al proiectului-D-na Radut Cornelia Lidia este inregistrata la 
ORC cu doua firme si anume :-SC LIDIA CORNECONS SRL in care reprezentantul legal al proiectului-D-na Radut Cornelia Lidia este asociat unic- Puiu P. cornelia Lidia 
in care reprezentantul legal al proiectului-D-na Radut Cornelia Lidia are calitatea de reprezentant in firma cu cota de participare de 5%(verificarea s-a facut pe baza CNP-
ului) EG 6 Amplasarea proiectului se afla in intravilanul localitatii Teslui, judetul Olt. In baza contractului de comodat nr 916/19.09.2012 , solicitantul are la dispozitie un 
teren intravilan in suprafata de 799 mp(din masuratori). Conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiei prevazute prin proiect. Solicitantul nu are o constructie in 
care se va desfasuara activitatea propusa si nici nu este prevazuta ca si cheltuiala in Bugetul Indicativ al proiectului. In Cererea de Finantare nu se face o descriere a 
infrastructurii necesara pentru realizarea proiectului: drum, utilitati si racorduri. Nu se face referire la bransamentul la energie electrica, nu se face referire la alimentare cu 
apa rece si deasemenea nu se face referire la modul cum se vor colecta/ epura apele menajere(tinanad cont ca este prevazut prin proiect si un sistem solar pentru 
prepararea apei calde menajere). Cu ocazia vizitei pe teren s-a constatat existenta unui drum de acces pietruit si a retelei de transport energie electrica in imediata 
vecinatate a amplasamentului. EG 6 Amplasarea proiectului se afla in intravilanul localitatii Teslui, judetul Olt. In baza contractului de comodat nr 916/19.09.2012 , 
solicitantul are la dispozitie un teren intravilan in suprafata de 799 mp(din masuratori). Conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiei prevazute prin proiect. 
Solicitantul nu are o constructie in care se va desfasuara activitatea propusa si nici nu este prevazuta ca si cheltuiala in Bugetul Indicativ al proiectului. In Cererea de 
Finantare nu se face o descriere a infrastructurii necesara pentru realizarea proiectului: drum, utilitati si racorduri. Nu se face referire la bransamentul la energie electrica, nu 
se face referire la alimentare cu apa rece si deasemenea nu se face referire la modul cum se vor colecta/ epura apele menajere(tinanad cont ca este prevazut prin proiect si 
un sistem solar pentru prepararea apei calde menajere). Cu ocazia vizitei pe teren s-a constatat existenta unui drum de acces pietruit si a retelei de transport energie 
electrica in imediata vecinatate a amplasamentului. EG 6 Amplasarea proiectului se afla in intravilanul localitatii Teslui, judetul Olt. In baza contractului de comodat nr 
916/19.09.2012 , solicitantul are la dispozitie un teren intravilan in suprafata de 799 mp(din masuratori). Conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiei 
prevazute prin proiect. Solicitantul nu are o constructie in care se va desfasuara activitatea propusa si nici nu este prevazuta ca si cheltuiala in Bugetul Indicativ al 
proiectului. In Cererea de Finantare nu se face o descriere a infrastructurii necesara pentru realizarea proiectului: drum, utilitati si racorduri. Nu se face referire la 
bransamentul la energie electrica, nu se face referire la alimentare cu apa rece si deasemenea nu se face referire la modul cum se vor colecta/ epura apele 
menajere(tinanad cont ca este prevazut prin proiect si un sistem solar pentru prepararea apei calde menajere). Cu ocazia vizitei pe teren s-a constatat existenta unui drum 
de acces pietruit si a retelei de transport energie electrica in imediata vecinatate a amplasamentului. EG 6 Amplasarea proiectului se afla in intravilanul localitatii Teslui, 
judetul Olt. In baza contractului de comodat nr 916/19.09.2012 , solicitantul are la dispozitie un teren intravilan in suprafata de 799 mp(din masuratori). Conditiile existente 
pe teren nu permit realizarea investitiei prevazute prin proiect. Solicitantul nu are o constructie in care se va desfasuara activitatea propusa si nici nu este prevazuta ca si 
cheltuiala in Bugetul Indicativ al proiectului. In Cererea de Finantare nu se face o descriere a infrastructurii necesara pentru realizarea proiectului: drum, utilitati si racorduri. 
Nu se face referire la bransamentul la energie electrica, nu se face referire la alimentare cu apa rece si deasemenea nu se face referire la modul cum se vor colecta/ epura 
apele menajere(tinanad cont ca este prevazut prin proiect si un sistem solar pentru prepararea apei calde menajere). Cu ocazia vizitei pe teren s-a constatat existenta unui 
drum de acces pietruit si a retelei de transport energie electrica in imediata vecinatate a amplasamentului.

1065 312 M 01 12 4 30 00015 2012 9 27 „ACHIZITIE UTILAJE – ANDREI 
DACIMAR CONS SRL”

ANDREI 
DACIMAR CONS 

SRL
OLT

Comuna/Oras 
COLONESTI Sat 

BATARENI
- - - - - - - - - - 107.100 0 74.970 0 32.130 163.155.409

EG1 Solicitantul , SC ANDREI DACIMAR CONS SRL, reprezentant legal al proiectului Barbu Maria Roxana, solicita finantare pe cod CAEN 4312-Lucrari de pregatire a 
terenului. Prin proiect se doreste achizitionarea unui buldoexcavator in valoare de 102.000 euro fara TVA.Elaboratorul Cererii de finantare si a Memoriului Justificativ este 
SC Menada Prod SRL.Investitia va fi amplasata in comuna Colonesti, sat Batareni, judetul Olt.In urma verificarilor efectuate in cadrul doc.16 –M312 , s-a constatat ca SC 
Menada Prod SRL a elaborat cererea de finantare si Memoriu justificativ pentru solicitantul SC VASMAR DACI MAR CONS SRL, reprezentant legal al proiectului este 
BARBU IONELA VERONICA.SC VASMAR DACI MAR SRL solicita finantare pe cod CAEN 4312-Lucrari de pregatire a terenului, se doreste achizitionarea unui 
buldoexcavator in valoare de 102.000 euro fara TVA.Prin compararea memoriului justificativ de la cele doua cereri de finantare depuse pe M312 , sesiunea 01/12-
28.09.2012, de care SC Vasmar Daci Mar SRL si SC ANDREI DACIMAR CONS SRL s-a constatat ca nu este o particularizare la specificul proiectului.Conform 
prevederilor Metodologiei de aplicat pentru verificare criterilor de eligibilitate – la EG1 se fac urmatoarele precizari„Atentie!In situatia in care expertul regaseste in studiul de 
fezabilitate/memoriu justificativ informatii copiate din alte proiecte similare, functie de ponderea acestor preluari, poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3-Cheltuieli 
pentru proiectare sau neeligibilitatea acestui criteriu in cazul in care nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului”Avind in vedere cele mentionate mai sus se 
considera ca proiectul este neeligibil, deoarece nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1EG.2 Conform prevederilor Metodologiei de aplicat pentru verificarea criterilor de 
eligibilitate – Criteriul de eligibilitate EG 2 “Proiectul respecta criteriul de viabilitate economico-financiara daca:- pentru perioada de proiectie cuprinsa intre anul 2- anul 5 
inclusiv (de la finalizarea investitiei si darea acesteia in exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toti indicatorii pentru care s-au stabilit limite in coloana 3 se incadreaza in 
limitele admisibile, respectiv daca pentru toti acesti indicatori in coloana 11 apare mesajul “Respecta criteriul”. Conform Matricea de evaluare a viabilitatii economice, 
coloana 11, solicitantul “Nu respecta criteriul” -rata acoperirii prin flux de numerar . Avind in vedere cele mentionate mai sus se consideram ca proiectul este neeligibil, 
deoarece nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 EG1 Solicitantul , SC ANDREI DACIMAR CONS SRL, reprezentant legal al proiectului Barbu Maria Roxana, solicita 
finantare pe cod CAEN 4312-Lucrari de pregatire a terenului. Prin proiect se doreste achizitionarea unui buldoexcavator in valoare de 102.000 euro fara TVA.Elaboratorul 
Cererii de finantare si a Memoriului Justificativ este SC Menada Prod SRL.Investitia va fi amplasata in comuna Colonesti, sat Batareni, judetul Olt.In urma verificarilor 
efectuate in cadrul doc.16 –M312 , s-a constatat ca SC Menada Prod SRL a elaborat cererea de finantare si Memoriu justificativ pentru solicitantul SC VASMAR DACI MA
CONS SRL, reprezentant legal al proiectului este BARBU IONELA VERONICA.SC VASMAR DACI MAR SRL solicita finantare pe cod CAEN 4312-Lucrari de pregatire a 
terenului, se doreste achizitionarea unui buldoexcavator in valoare de 102.000 euro fara TVA.Prin compararea memoriului justificativ de la cele doua cereri de finantare 
depuse pe M312 , sesiunea 01/12-28.09.2012, de care SC Vasmar Daci Mar SRL si SC ANDREI DACIMAR CONS SRL s-a constatat ca nu este o particularizare la 
specificul proiectului.Conform prevederilor Metodologiei de aplicat pentru verificare criterilor de eligibilitate – la EG1 se fac urmatoarele precizari„Atentie!In situatia in care 
expertul regaseste in studiul de fezabilitate/memoriu justificativ informatii copiate din alte proiecte similare, functie de ponderea acestor preluari, poate decide diminuarea 
cheltuielilor de la cap.3-Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea acestui criteriu in cazul in care nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului”Avind in 
vedere cele mentionate mai sus se considera ca proiectul este neeligibil, deoarece nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1EG.2 Conform prevederilor Metodologiei de 
aplicat pentru verificarea criterilor de eligibilitate – Criteriul de eligibilitate EG 2 “Proiectul respecta criteriul de viabilitate economico-financiara daca:- pentru perioada de 
proiectie cuprinsa intre anul 2- anul 5 inclusiv (de la finalizarea investitiei si darea acesteia in exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toti indicatorii pentru care s-au stabilit 
limite in coloana 3 se incadreaza in limitele admisibile, respectiv daca pentru toti acesti indicatori in coloana 11 apare mesajul “Respecta criteriul”. Conform Matricea de 
evaluare a viabilitatii economice, coloana 11, solicitantul “Nu respecta criteriul” -rata acoperirii prin flux de numerar . Avind in vedere cele mentionate mai sus se consideram 
ca proiectul este neeligibil, deoarece nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 Conform prevederilor Metodologiei de aplicat pentru verificarea criterilor de eligibilitate – 
Criteriul de eligibilitate EG 2 “Proiectul respecta criteriul de viabilitate economico-financiara daca:- pentru perioada de proiectie cuprinsa intre anul 2- anul 5 inclusiv (de la 
finalizarea investitiei si darea acesteia in exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toti indicatorii pentru care s-au stabilit limite in coloana 3 se incadreaza in limitele 
admisibile, respectiv daca pentru toti acesti indicatori in coloana 11 apare mesajul “Respecta criteriul”. Conform Matricea de evaluare a viabilitatii economice, coloana 11, 
solicitantul “Nu respecta criteriul” -rata acoperirii prin flux de numerar . Avind in vedere cele mentionate mai sus se consideram ca proiectul este neeligibil, deoarece nu 
indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 Conform prevederilor Metodologiei de aplicat pentru verificarea criterilor de eligibilitate – Criteriul de eligibilitate EG 2 “Proiectul 
respecta criteriul de viabilitate economico-financiara daca:- pentru perioada de proiectie cuprinsa intre anul 2- anul 5 inclusiv (de la finalizarea investitiei si darea acesteia in 
exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toti indicatorii pentru care s-au stabilit limite in coloana 3 se incadreaza in limitele admisibile, respectiv daca pentru toti acesti 
indicatori in coloana 11 apare mesajul “Respecta criteriul” Conform Matricea de evaluare a viabilitatii economice coloana 11 solicitantul “Nu respecta criteriul” -ra
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1066 312 M 01 12 4 30 00013 2012 9 27 „ACHIZITIE UTILAJE – 
VASMAR DACI MAR SRL”

VASMAR DACI 
MAR SRL OLT

Comuna/Oras 
TATULESTI Sat 

TATULESTI
- - - - - - - - - - 107.100 0 74.970 0 32.130 163.230.379

EG 1-Solicitantul , SC Vasmar Daci Mar SRL, reprezentant legal al proiectului Barbu Ionela-Veronica, solicita finantare pe cod CAEN 4312-Lucrari de pregatire a 
terenului.Prin proiect se doreste achizitionarea unui Buldoexcavator in valoare de 102.000 euro fara TVA.Eloboratorul Cererii de finantare si a Memoriului Justificativ este 
Menada Prod SRL. Investitia va fi amplasata in comuna Tatulesti, sat Tatulesti , judetul Olt.In urma verificarilor efectuate in cadrul doc.16 –M312 , s-a constatat ca SC 
Menada Prod SRL a elaborat cererea de finantare si Memoriu justificativ pentru solicitantul SC ANDREI DACIMAR CONS SRL, reprezentant legal al proiectului este 
BARBU MARIA-ROXANA.SC ANDREI DACIMAR CONS SRL solicita finantare pe cod CAEN 4312-Lucrari de pregatire a terenului, se doreste achizitionarea unui 
Buldoexcavator in valoare de 102.000 euro fara TVA.Prin compararea memoriului justificativ de la cele doua cereri de finantare depuse pe M312 , sesiunea 01/12-
28.09.2012, de care SC Vasmar Daci Mar SRL si SC ANDREI DACIMAR CONS SRL s-a constatat ca nu este o particularizare la specificul proiectului.Conform 
prevederilor Metodologiei de aplicat pentru verificarea criterilor de eligibilitate – la EG1 se fac urmatoarele precizari „Atentie!In situatia in care expertul regaseste in studiul de 
fezabilitate/memoriu justificativ informatii copiate din alte proiecte similare, functie de ponderea acestor preluari, poate decide diminuarea cheltuielilor de la cap.3-Cheltuieli 
pentru proiectare sau neeligibilitatea acestui criteriu in cazul in care nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului”Avind in vedere cele mentionate mai sus se 
considera ca proiectul este neeligibil, deoarece nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1EG.2 Conform prevederilor Metodologiei de aplicat pentru verificarea criterilor de 
eligibilitate – Criteriul de eligibilitate EG 2 “Proiectul respecta criteriul de viabilitate economico-financiara daca:- pentru perioada de proiectie cuprinsa intre anul 2- anul 5 
inclusiv (de la finalizarea investitiei si darea acesteia in exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toti indicatorii pentru care s-au stabilit limite in coloana 3 se incadreaza in 
limitele admisibile, respectiv daca pentru toti acesti indicatori in coloana 11 apare mesajul “Respecta criteriul”. Conform Matricea de evaluare a viabilitatii economice, 
coloana 11, solicitantul “Nu respecta criteriul” -rata acoperirii prin flux de numerar . Avind in vedere cele mentionate mai sus se consideram ca proiectul este neeligibil, 
deoarece nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 EG 1-Solicitantul , SC Vasmar Daci Mar SRL, reprezentant legal al proiectului Barbu Ionela-Veronica, solicita finantare 
pe cod CAEN 4312-Lucrari de pregatire a terenului.Prin proiect se doreste achizitionarea unui Buldoexcavator in valoare de 102.000 euro fara TVA.Eloboratorul Cererii de 
finantare si a Memoriului Justificativ este SC Menada Prod SRL. Investitia va fi amplasata in comuna Tatulesti, sat Tatulesti , judetul Olt.In urma verificarilor efectuate in 
cadrul doc.16 –M312 , s-a constatat ca SC Menada Prod SRL a elaborat cererea de finantare si Memoriu justificativ pentru solicitantul SC ANDREI DACIMAR CONS SRL, 
reprezentant legal al proiectului este BARBU MARIA-ROXANA.SC ANDREI DACIMAR CONS SRL solicita finantare pe cod CAEN 4312-Lucrari de pregatire a terenului, se 
doreste achizitionarea unui Buldoexcavator in valoare de 102.000 euro fara TVA.Prin compararea memoriului justificativ de la cele doua cereri de finantare depuse pe M312 
, sesiunea 01/12-28.09.2012, de care SC Vasmar Daci Mar SRL si SC ANDREI DACIMAR CONS SRL s-a constatat ca nu este o particularizare la specificul 
proiectului.Conform prevederilor Metodologiei de aplicat pentru verificarea criterilor de eligibilitate – la EG1 se fac urmatoarele precizari „Atentie!In situatia in care expertul 
regaseste in studiul de fezabilitate/memoriu justificativ informatii copiate din alte proiecte similare, functie de ponderea acestor preluari, poate decide diminuarea cheltuielilor 
de la cap.3-Cheltuieli pentru proiectare sau neeligibilitatea acestui criteriu in cazul in care nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului”Avind in vedere cele 
mentionate mai sus se considera ca proiectul este neeligibil, deoarece nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1EG.2 Conform prevederilor Metodologiei de aplicat pentru 
verificarea criterilor de eligibilitate – Criteriul de eligibilitate EG 2 “Proiectul respecta criteriul de viabilitate economico-financiara daca:- pentru perioada de proiectie cuprinsa 
intre anul 2- anul 5 inclusiv (de la finalizarea investitiei si darea acesteia in exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toti indicatorii pentru care s-au stabilit limite in coloana 3 
se incadreaza in limitele admisibile, respectiv daca pentru toti acesti indicatori in coloana 11 apare mesajul “Respecta criteriul”. Conform Matricea de evaluare a viabilitatii 
economice, coloana 11, solicitantul “Nu respecta criteriul” -rata acoperirii prin flux de numerar . Avind in vedere cele mentionate mai sus se consideram ca proiectul este 
neeligibil, deoarece nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 EG.2 Conform prevederilor Metodologiei de aplicat pentru verificarea criterilor de eligibilitate – Criteriul de 
eligibilitate EG 2 “Proiectul respecta criteriul de viabilitate economico-financiara daca:- pentru perioada de proiectie cuprinsa intre anul 2- anul 5 inclusiv (de la finalizarea 
investitiei si darea acesteia in exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toti indicatorii pentru care s-au stabilit limite in coloana 3 se incadreaza in limitele admisibile, 
respectiv daca pentru toti acesti indicatori in coloana 11 apare mesajul “Respecta criteriul”. Conform Matricea de evaluare a viabilitatii economice, coloana 11, solicitantul 
“Nu respecta criteriul” -rata acoperirii prin flux de numerar . Avind in vedere cele mentionate mai sus se consideram ca proiectul este neeligibil, deoarece nu indeplineste 
criteriul de eligibilitate EG2 EG.2 Conform prevederilor Metodologiei de aplicat pentru verificarea criterilor de eligibilitate – Criteriul de eligibilitate EG 2 “Proiectul respecta 
criteriul de viabilitate economico-financiara daca:- pentru perioada de proiectie cuprinsa intre anul 2- anul 5 inclusiv (de la finalizarea investitiei si darea acesteia in 
exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toti indicatorii pentru care s-au stabilit limite in coloana 3 se incadreaza in limitele admisibile, respectiv daca pentru toti acesti 
indicatori in coloana 11 apare mesajul “Respecta criteriul” Conform Matricea de evaluare a viabilitatii economice coloana 11 solicitantul “Nu respecta criteriul” -ra

1067 312 M 01 12 4 30 00016 2012 9 27
„ÎNFIINTARE CABINET 

STOMATOLOGIC LA SC 
MAXIDENT ORTHO-X SRL”

SC MAXIDENT 
ORTHO-X SRL OLT

Comuna/Oras 
DEVESELU Sat 

DEVESELU
- - - - - - - - - - 106.568 0 89.148 0 17.420 163.319.527

Pct.1.1 SC Maxident Ortho-X SRL, conform legii 346/2004,este intreprindere legata, nu este intreprindere autonoma asa cum rezulta din "Declaratia privind incadrare 
intreprinderilor in categoria microintreprinderilor".Conform prevederilor Metodologiei de aplicat pentru verificarea criterilor de eligibilitate Pct.1.1 - Care este statutul 
solicitantului? „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. Prin verificarea 
solicitantului şi a acţionarilor/asociaţilor acestuia prin serviciul online RECOM al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului s-a constatat ca Prodanescu Ileana Diana este 
asociat in cadrul firmei SC Maxident SRL. Solicitantul SC Maxident Ortho-X SRL solicita finantare pe cod CAEN 8623-Activitati de asistenta stomatologica si cod CAEN 
3250-Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice, actionar unic este Prodanescu Ileana Diana.La data vizitei pe teren desfasura activitate de 
asistenta stomatologica conform Autorizatie sanitara de functionare nr. 570/06.08.2012 Prodanescu Ileana Diana este asociat, cu o cota de participare de 95,24%, in firma 
SC Maxident SRL , cod CAEN 8623-Activitati de asistenta stomatologica. Asadar SC Maxident Ortho-X SRL este o intreprindere legata de SC Maxident SRL prin persoana 
asociatului Prodanescu Ileana Diana. SC Maxident Ortho-X SRL si SC Maxident SRL desfasoara activitate pe aceias piata relevanta, au acelas obiect de activitate . SC 
Maxident SRL conform contractului de comodat nr.1/03.08.2012 imprumuta la SC Maxident Ortho-X SRL echipamente stomatologice (unit stomatologic, etuva,cinci corpuri 
mobila) in vederea desfasurarii activitati. Anexam extras din ONRC si “Furnizare informatii extinse” SC Maxident SRL. Avind in vedere cele mentionate mai sus se 
consideram ca proiectul este neeligibil. Pct.1.1 SC Maxident Ortho-X SRL, conform legii 346/2004,este intreprindere legata, nu este intreprindere autonoma asa cum rezu
din "Declaratia privind incadrare intreprinderilor in categoria microintreprinderilor".Conform prevederilor Metodologiei de aplicat pentru verificarea criterilor de eligibilitate 
Pct.1.1 - Care este statutul solicitantului? „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. Prin verificarea solicitantului şi a acţionarilor/asociaţilor acestuia prin serviciul online RECOM al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului s-a constatat ca 
Prodanescu Ileana Diana este asociat in cadrul firmei SC Maxident SRL. Solicitantul SC Maxident Ortho-X SRL solicita finantare pe cod CAEN 8623-Activitati de asistenta 
stomatologica si cod CAEN 3250-Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice, actionar unic este Prodanescu Ileana Diana.La data vizitei pe 
teren desfasura activitate de asistenta stomatologica conform Autorizatie sanitara de functionare nr. 570/06.08.2012 Prodanescu Ileana Diana este asociat, cu o cota de 
participare de 95,24%, in firma SC Maxident SRL , cod CAEN 8623-Activitati de asistenta stomatologica. Asadar SC Maxident Ortho-X SRL este o intreprindere legata de 
SC Maxident SRL prin persoana asociatului Prodanescu Ileana Diana. SC Maxident Ortho-X SRL si SC Maxident SRL desfasoara activitate pe aceias piata relevanta, au 
acelas obiect de activitate . SC Maxident SRL conform contractului de comodat nr.1/03.08.2012 imprumuta la SC Maxident Ortho-X SRL echipamente stomatologice (unit 
stomatologic, etuva,cinci corpuri mobila) in vederea desfasurarii activitati. Anexam extras din ONRC si “Furnizare informatii extinse” SC Maxident SRL. Avind in vedere cele 
mentionate mai sus se consideram ca proiectul este neeligibil. Nu s-a bifat la punctul 3.5 deoarece nu este cazul. Nu s-a bifat la punctul 3.5 deoarece nu este cazul. 
Valoarea eligibila a proiectului s-a diminuat cu suma de 250 euro Pct.1.1 SC Maxident Ortho-X SRL, conform legii 346/2004,este intreprindere legata, nu este intreprindere 
autonoma asa cum rezulta din "Declaratia privind incadrare intreprinderilor in categoria microintreprinderilor".Conform prevederilor Metodologiei de aplicat pentru verificarea 
criterilor de eligibilitate Pct.1.1 - Care este statutul solicitantului? „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. Prin verificarea solicitantului şi a acţionarilor/asociaţilor acestuia prin serviciul online RECOM al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului s-a 
constatat ca Prodanescu Ileana Diana este asociat in cadrul firmei SC Maxident SRL. Solicitantul SC Maxident Ortho-X SRL solicita finantare pe cod CAEN 8623-Activitati 
de asistenta stomatologica si cod CAEN 3250-Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale stomatologice, actionar unic este Prodanescu Ileana Diana.La d
vizitei pe teren desfasura activitate de asistenta stomatologica conform Autorizatie sanitara de functionare nr. 570/06.08.2012 Prodanescu Ileana Diana este asociat, cu o 
cota de participare de 95,24%, in firma SC Maxident SRL , cod CAEN 8623-Activitati de asistenta stomatologica. Asadar SC Maxident Ortho-X SRL este o intreprindere 
legata de SC Maxident SRL prin persoana asociatului Prodanescu Ileana Diana. SC Maxident Ortho-X SRL si SC Maxident SRL desfasoara activitate pe aceias piata 
relevanta au acelas obiect de activitate SC Maxident SRL conform contractului de comodat nr 1/03 08 2012 imprumuta la SC Maxident Ortho-X SRL echipament
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1068 312 M 01 12 4 30 00014 2012 9 27
„ACHIZITIE UTILAJE – 

ANDREEA ELENA GIREXIM 
SRL”

SC ANDREEA 
ELENA GIREXIM 

SRL
OLT

Comuna/Oras 
CURTISOARA Sat 

RAITIU
- - - - - - - - - - 107.100 0 74.970 0 32.130 163.394.497

EG2-Flux de lichiditati net al perioadei - linia Q din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferenta AN1 -ESTE NEGATIV.Matricea de viabilitate - 
nu respecta criteriulEG6-Amplasamentul investitiei este in Localitatea Curtisoara, sat Raitiu , conform contractului de comodat nr. 2938/19.09.2012. Pe amplasament se 
afla casa de locuit, construita din caramida, acoperita cu tabla, in stare satisfacatoare. Prin contractul de comodat este atribuit cota de ½ din totalul suprafetei terenului, fara 
a se specifica care anume parte a terenului, cealalta jumatate facand obiectul altui contract de comodat pentru o alta societate, conform extrasului de carte funciara anexat, 
societate care a depus proiect pe Masura 312 in cadrul acestei sesiuni. EG2-Flux de lichiditati net al perioadei - linia Q din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce 
pentru perioada aferenta AN1 -ESTE NEGATIV.Matricea de viabilitate - nu respecta criteriulEG6-Amplasamentul investitiei este in Localitatea Curtisoara, sat Raitiu , 
conform contractului de comodat nr. 2938/19.09.2012. Pe amplasament se afla casa de locuit, construita din caramida, acoperita cu tabla, in stare satisfacatoare. Prin 
contractul de comodat este atribuit cota de ½ din totalul suprafetei terenului, fara a se specifica care anume parte a terenului, cealalta jumatate facand obiectul altui contract 
de comodat pentru o alta societate, conform extrasului de carte funciara anexat, societate care a depus proiect pe Masura 312 in cadrul acestei sesiuni. EG2-Flux de 
lichiditati net al perioadei - linia Q din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferenta AN1 -ESTE NEGATIV.La matrice nu respecta criteriul EG2-
Flux de lichiditati net al perioadei - linia Q din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferenta AN1 -ESTE NEGATIV.La matrice nu respecta 
criteriul. Solicitantul a creat conditii artificiale prin fracţionarea artificială a terenului, astfel prin contractul de comodat nr. nr. 2938/19.09.2012 este atribuit cota de ½ din 
totalul suprafetei terenului de 2000 mp, fara a se specifica care anume parte a terenului, cealalta jumatate facand obiectul altui contract de comodat(nr.3020/24.09.2012) 
pentru o alta societate(SC ANDREEA ELENA GIREXIM SRL), conform extrasului de carte funciara anexat, societate care a depus si ea proiect pe Masura 312 in cadrul 
acestei sesiuni. Solicitantul a creat conditii artificiale prin fracţionarea artificială a terenului, astfel prin contractul de comodat nr. nr. 2938/19.09.2012 este atribuit cota de ½ 
din totalul suprafetei terenului de 2000 mp, fara a se specifica care anume parte a terenului, cealalta jumatate facand obiectul altui contract de 
comodat(nr.3020/24.09.2012) pentru o alta societate(SC ANDREEA ELENA GIREXIM SRL), conform extrasului de carte funciara anexat, societate care a depus si ea 
proiect pe Masura 312 in cadrul acestei sesiuni. EG2-Flux de lichiditati net al perioadei - linia Q din fluxul de numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferenta 
AN1 -ESTE NEGATIV.-nu respecta criteriulEG6-Amplasamentul investitiei este in Localitatea Curtisoara, sat Raitiu , conform contractului de comodat nr. 2938/19.09.2012
Pe amplasament se afla casa de locuit, construita din caramida, acoperita cu tabla, in stare satisfacatoare. Prin contractul de comodat este atribuit cota de ½ din totalul 
suprafetei terenului, fara a se specifica care anume parte a terenului, cealalta jumatate facand obiectul altui contract de comodat pentru o alta societate, conform extrasului 
de carte funciara anexat, societate care a depus proiect pe Masura 312 in cadrul acestei sesiuni.6.-Solicitantul a creat conditii artificiale prin fracţionarea artificială a 
terenului, astfel prin contractul de comodat nr. nr. 2938/19.09.2012 este atribuit cota de ½ din totalul suprafetei terenului de 2000mp, fara a se specifica care anume parte a 
terenului, cealalta jumatate facand obiectul altui contract de comodat(nr.3020/24.09.2012) pentru o alta societate(SC ANDREEA ELENA GIREXIM SRL), conform 
extrasului de carte funciara anexat, societate care a depus si ea proiect pe Masura 312 in cadrul acestei sesiuni EG2-Flux de lichiditati net al perioadei - linia Q din fluxul de 
numerar pentru anii 1-5, se introduce pentru perioada aferenta AN1 -ESTE NEGATIV.-nu respecta criteriulEG6-Amplasamentul investitiei este in Localitatea Curtisoara, sat 
Raitiu , conform contractului de comodat nr. 2938/19.09.2012. Pe amplasament se afla casa de locuit, construita din caramida, acoperita cu tabla, in stare satisfacatoare. 
Prin contractul de comodat este atribuit cota de ½ din totalul suprafetei terenului, fara a se specifica care anume parte a terenului, cealalta jumatate facand obiectul altui 
contract de comodat pentru o alta societate, conform extrasului de carte funciara anexat, societate care a depus proiect pe Masura 312 in cadrul acestei sesiuni.6.-
Solicitantul a creat conditii artificiale prin fracţionarea artificială a terenului, astfel prin contractul de comodat nr. nr. 2938/19.09.2012 este atribuit cota de ½ din totalul 
suprafetei terenului de 2000mp, fara a se specifica care anume parte a terenului, cealalta jumatate facand obiectul altui contract de comodat(nr.3020/24.09.2012) pentru o 
alta societate(SC ANDREEA ELENA GIREXIM SRL), conform extrasului de carte funciara anexat, societate care a depus si ea proiect pe Masura 312 in cadrul acestei 
sesiuni

1069 312 C 01 12 4 30 00011 2012 9 27

INFIINTARE 
MICROINTREPRINDERE IN 

COMUNA BUCINISU, 
JUDETUL OLT 

RADU MARIANA OLT
Comuna/Oras 
BUCINISU Sat 

BUCINISU
- - - - - - - - - - 187.500 2.000 145.500 0 42.000 163.539.997

Pct.1.1 Solicitantul RADU MARIANA a fost identificat in doc.16 cu un proiect finalizat pe M312. In sesiunea 02/9-11.12.2009 SC RECORD AGROPREST SRL –asociat 
unic RADU MARIANA cu cota de participare la beneficii si pierdere 100% are proiect depus si finalizat pe M 312. In cadrul proiectului finalizat de catre SC RECORD 
AGROPREST SRL –asociat unic RADU MARIANA cu cota de participare la beneficii si pierdere 100%,beneficiarul a vizat creareea a 7 locuri de munca. In cadrul sesiuni 
01/12-28.09.2012doamna RADU MARIANA –persoana fizica neautorizata vizeaza crearea a 6 locuri de munca nou create.Prin cumulul salariatilor de la cele doua proiecte 
se depaseste numarul de maxim 9 salariati. S-au printat prin-screen-urile din bazele de date si din RECOM identificate pentru solicitant,actionarii/asociatii si societatile si 
proiectele acestora,pentru a proba verificarea realizata.Aceasta verificare s-a facut deoarece persoana fizica este asimilata actionarului unic.Pct.1.5 In Declaratia pe propria 
raspundere, solicitantul a bifat ca actionarul /asociatul majoritar (in mod direct sau prin alte societati) nu are in derulare proiecte finantate prin FEADR in cadrul aceleiasi 
masuri Prin verificarea in RECOM solicitantul RADU MARIANA este asociat unic la SC RECORD AGROPREST SRL . Din verificarile efectuate si indocumentul 16 
societatea SC RECORD AGROPREST SRL figureaza cu proiect finalizat pe masura 312.Aceasta verificare s-a facut deoarece persoana fizica este asimilata actionarului 
unic. S-au printat prin-screen-urile din bazele de date si din RECOM identificate pentru solicitant,actionarii/asociatii si societatile si proiectele acestora,pentru a proba 
verificarea realizata Pct.1.1 Solicitantul RADU MARIANA a fost identificat in doc.16 cu un proiect finalizat pe M312. In sesiunea 02/9-11.12.2009 SC RECORD 
AGROPREST SRL –asociat unic RADU MARIANA cu cota de participare la beneficii si pierdere 100% are proiect depus si finalizat pe M 312. In cadrul proiectului finalizat 
de catre SC RECORD AGROPREST SRL –asociat unic RADU MARIANA cu cota de participare la beneficii si pierdere 100%,beneficiarul a vizat creareea a 7 locuri de 
munca. In cadrul sesiuni 01/12-28.09.2012doamna RADU MARIANA –persoana fizica neautorizata vizeaza crearea a 6 locuri de munca nou create.Prin cumulul salariatilor 
de la cele doua proiecte se depaseste numarul de maxim 9 salariati. S-au printat prin-screen-urile din bazele de date si din RECOM identificate pentru 
solicitant,actionarii/asociatii si societatile si proiectele acestora,pentru a proba verificarea realizata.Aceasta verificare s-a facut deoarece persoana fizica este asimilata 
actionarului unic.Pct.1.5 In Declaratia pe propria raspundere, solicitantul a bifat ca actionarul /asociatul majoritar (in mod direct sau prin alte societati) nu are in derulare 
proiecte finantate prin FEADR in cadrul aceleiasi masuri Prin verificarea in RECOM solicitantul RADU MARIANA este asociat unic la SC RECORD AGROPREST SRL . 
Din verificarile efectuate si indocumentul 16 societatea SC RECORD AGROPREST SRL figureaza cu proiect finalizat pe masura 312.Aceasta verificare s-a facut deoarece 
persoana fizica este asimilata actionarului unic. S-au printat prin-screen-urile din bazele de date si din RECOM identificate pentru solicitant,actionarii/asociatii si societatile si 
proiectele acestora,pentru a proba verificarea realizata EG 2 Solitantul Radu Mariana are un proiect depus pe masura M312 sesiunea 01/12 prin care doreste achizitionarea 
urmatoarelor bunuri linie debrichetat,incarcator rontal,tractor,panouri solare,disc,semanatoare, .Activitatea pe care doreste sa o desfasoare solicitantul este prestarea de 
servicii in agricultura cod CAEN 0161si fabricarea altor produse din lemn;fabricarea articolelor din pluta,paie si din alte material impletite cod CAEN1629 La verificare s-a 
constatat ca solicitantul Radu Mariana are incheiat un contract de prestari servicii cu sotul Radu Miltiade asociat la SC AGROMIL RADU SRL, acesta figurand la APIA cu o 
suprafata de 320,99 ha teren arabil Persoana imputernicita la SC AGROMIL RADU SRL este doamna RADU MARIANA in calitate de administrator cu puteri depline. 
Mentionam ca SC AGROMIL RADU a beneficiat de fonduri pe M121 – FEADR precum si pe M3.1-SAPARD In sesiunea 02/9-11.12.2009 SC RECORD AGROPREST 
SRL –asociat unic RADU MARIANA cu cota de participare la beneficii si pierdere 100% are proiect depus si finalizat pe M 312 prin care a achizitionat o combina 
agricola.Deoarece SC AGROMIL RADU SRL figureaza la APIA cu suprafata de 320,99 ha ,teren arabil exista riscul ca solicitantul sa presteze servicii agricole si pentru 
ferma proprie. S-a listat print-screen-ul de la APIA si s-a atasat la prezenta fisa E 3.1EG6 - Actualul proiect nu are utilitati si acces separat, in cadrul aceluiasi ampalsament 
existand un contract de imprumut de folosinta (comodat ) pentru inca o societate (SC RECORD AGROPREST SRL ) care are proiect depus si finalizat pe aceasi masura c
codul CAEN 7731, - sesiunea 2/9-11.12.2009 EG 2 Solitantul Radu Mariana are un proiect depus pe masura M312 sesiunea 01/12 prin care doreste achizitionarea 
urmatoarelor bunuri linie debrichetat,incarcator rontal,tractor,panouri solare,disc,semanatoare, .Activitatea pe care doreste sa o desfasoare solicitantul este prestarea de 
servicii in agricultura cod CAEN 0161si fabricarea altor produse din lemn;fabricarea articolelor din pluta,paie si din alte material impletite cod CAEN1629 La verificare s-a 
constatat ca solicitantul Radu Mariana are incheiat un contract de prestari servicii cu sotul Radu Miltiade asociat la SC AGROMIL RADU SRL, acesta figurand la APIA cu o 
suprafata de 320,99 ha teren arabil Persoana imputernicita la SC AGROMIL RADU SRL este doamna RADU MARIANA in calitate de administrator cu puteri depline. 
Mentionam ca SC AGROMIL RADU a beneficiat de fonduri pe M121 – FEADR precum si pe M3.1-SAPARD In sesiunea 02/9-11.12.2009 SC RECORD AGROPREST 
SRL –asociat unic RADU MARIANA cu cota de participare la beneficii si pierdere 100% are proiect depus si finalizat pe M 312 prin care a achizitionat o combina 
agricola.Deoarece SC AGROMIL RADU SRL figureaza la APIA cu suprafata de 320,99 ha ,teren arabil exista riscul ca solicitantul sa presteze servicii agricole si pentru 
ferma proprie S-a listat print-screen-ul de la APIA si s-a atasat la prezenta fisa E 3 1EG6 - Actualul proiect nu are utilitati si acces separat in cadrul aceluiasi ampalsame
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1070 312 M 01 12 4 30 00012 2012 9 27 „ACHIZITIE UTILAJE – ANA 
MARIA GIREXIM SRL”

SC ANA MARIA 
GIREXIM SRL OLT

Comuna/Oras 
CURTISOARA Sat 

RAITIU
- - - - - - - - - - 107.100 0 74.970 0 32.130 163.614.967

Solicitantul are incheia contract de comodat 3020/24.09.2013 prin care proprietarul imprumuta cu titlul gratuit cota ½ parti din suprafata totala de 2000 m.p. , dar fara a se 
specifica si delimita documentar care parte revine societatii solicitantului. Deasemenea cealalta cota ½ este data societatii SC ANDREEA ELENA GIREXIM SRL,, conform 
extrasului de carte funciara anexat la proiect, societate care are proiect in evaluare , in cadrul aceleasi masuri si in aceeasi sesiune. Deasemenea prin actul din actul de 
comodat rezulta ca solicirtantul nu are acces la utilitati separate , aceeste utilitati fiind realizat in comun cu alta societate care are proiect in evaluare (SC ANDREEA ELEN
GIREXIM SRL)Deasemnea in cadrul Memoriului justificativ se precizeaza ca suprafata aferenta contractului de comodat este de 160 m.p. curti constructii din care 60 m.p. 
calea de acces, iar aceasta suprafata nu este delimitata si specificata prin actul notarial si nu este in concordanta cu actul notarial anexat la proiect Solicitantul are incheia 
contract de comodat 3020/24.09.2013 prin care proprietarul imprumuta cu titlul gratuit cota ½ parti din suprafata totala de 2000 m.p. , dar fara a se specifica si delimita 
documentar care parte revine societatii solicitantului. Deasemenea cealalta cota ½ este data societatii SC ANDREEA ELENA GIREXIM SRL,, conform extrasului de carte 
funciara anexat la proiect, societate care are proiect in evaluare , in cadrul aceleasi masuri si in aceeasi sesiune. Deasemenea prin actul din actul de comodat rezulta ca 
solicirtantul nu are acces la utilitati separate , aceeste utilitati fiind realizat in comun cu alta societate care are proiect in evaluare (SC ANDREEA ELENA GIREXIM 
SRL)Deasemnea in cadrul Memoriului justificativ se precizeaza ca suprafata aferenta contractului de comodat este de 160 m.p. curti constructii din care 60 m.p. calea de 
acces, iar aceasta suprafata nu este delimitata si specificata prin actul notarial si nu este in concordanta cu actul notarial anexat la proiect Conform prevederilor Metodologiei 
de aplicat pentru verificarea criterilor de eligibilitate – Criteriul de eligibilitate EG 2 “Proiectul respecta criteriul de viabilitate economico-financiara daca:- pentru perioada de 
proiectie cuprinsa intre anul 2- anul 5 inclusiv (de la finalizarea investitiei si darea acesteia in exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toti indicatorii pentru care s-au stabilit 
limite in coloana 3 se incadreaza in limitele admisibile, respectiv daca pentru toti acesti indicatori in coloana 11 apare mesajul “Respecta criteriul”. Conform Matricea de 
evaluare a viabilitatii economice, coloana 11, solicitantul “Nu respecta criteriul” -rata acoperirii prin flux de numerar . Avind in vedere cele mentionate mai sus se consideram 
ca proiectul este neeligibil, deoarece nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 Conform prevederilor Metodologiei de aplicat pentru verificarea criterilor de eligibilitate – 
Criteriul de eligibilitate EG 2 “Proiectul respecta criteriul de viabilitate economico-financiara daca:- pentru perioada de proiectie cuprinsa intre anul 2- anul 5 inclusiv (de la 
finalizarea investitiei si darea acesteia in exploatare) – coloanele 6-9 din matrice - toti indicatorii pentru care s-au stabilit limite in coloana 3 se incadreaza in limitele 
admisibile, respectiv daca pentru toti acesti indicatori in coloana 11 apare mesajul “Respecta criteriul”. Conform Matricea de evaluare a viabilitatii economice, coloana 11, 
solicitantul “Nu respecta criteriul” -rata acoperirii prin flux de numerar . Avind in vedere cele mentionate mai sus se consideram ca proiectul este neeligibil, deoarece nu 
indeplineste criteriul de eligibilitate EG2 Solicitantul are incheia contract de comodat 3020/24.09.2013 prin care proprietarul imprumuta cu titlul gratuit cota ½ parti din 
suprafata totala de 2000 m.p. , dar fara a se specifica si delimita documentar care parte revine societatii solicitantului. Deasemenea cealalta cota ½ este data societatii SC 
ANDREEA ELENA GIREXIM SRL,, conform extrasului de carte funciara anexat la proiect, societate care are proiect in evaluare , in cadrul aceleasi masuri si in aceeasi 
sesiune. Deasemenea prin actul din actul de comodat rezulta ca solicirtantul nu are acces la utilitati separate , aceeste utilitati fiind realizat in comun cu alta societate care 
are proiect in evaluare (SC ANDREEA ELENA GIREXIM SRL)Deasemnea in cadrul Memoriului justificativ se precizeaza ca suprafata aferenta contractului de comodat este 
de 160 m.p. curti constructii din care 60 m.p. calea de acces, iar aceasta suprafata nu este delimitata si specificata prin actul notarial si nu este in concordanta cu actul 
notarial anexat la proiect Solicitantul are incheia contract de comodat 3020/24.09.2013 prin care proprietarul imprumuta cu titlul gratuit cota ½ parti din suprafata totala de 
2000 m.p. , dar fara a se specifica si delimita documentar care parte revine societatii solicitantului. Deasemenea cealalta cota ½ este data societatii SC ANDREEA ELENA 
GIREXIM SRL,, conform extrasului de carte funciara anexat la proiect, societate care are proiect in evaluare , in cadrul aceleasi masuri si in aceeasi sesiune. Deasemenea 
prin actul din actul de comodat rezulta ca solicirtantul nu are acces la utilitati separate , aceeste utilitati fiind realizat in comun cu alta societate care are proiect in evaluare 
(SC ANDREEA ELENA GIREXIM SRL)Deasemnea in cadrul Memoriului justificativ se precizeaza ca suprafata aferenta contractului de comodat este de 160 m.p. curti 
constructii din care 60 m.p. calea de acces, iar aceasta suprafata nu este delimitata si specificata prin actul notarial si nu este in concordanta cu actul notarial anexat la 
proiect

1071 312 M 01 12 4 30 00054 2012 9 28

INFIINTARE 
MICROINTREPRINDERE IN 

COMUNA MOVILENI, 
JUDETUL OLT 

ANDREI FLORIN 
CIPRIAN OLT

Comuna/Oras 
MOVILENI Sat 

BACEA
- - - - - - - - - - 235.000 0 199.750 0 35.250 163.814.717

La criteriul EG 2 am bifat NU din urmatoarele considerente:- Mentionam ca solicitantul prezinta/este posesorul unui contract de comodat ( folosinta ) autentificat la notariat 
sub numarul 1031 / 24.09.2012, extras de Carte Funciara nr.50075 cu Anexa 1 la partea B si Incheierea nr. 51495 / 26.09.2012, in care se acesta ( solicitantul ) primeste 
spre folosinta 1 / 20 din teren si tot atat din casa fara a se delimita concret care este suprafata de teren si din casa de care beneficiaza .Conditiile existente pe teren nu 
permit realizarea investitiilor prevazute in studiul de fezabilitate: achizitie utilaje, pentru ca terenul destinat amplasarii investitiei ( utilajelor ) si unde se va desfasura 
activitatea de productie nu poate fi delimitat pe baza documentelor depuse la dosarul Cererii de Finantare. -Mentionam de asemenea ca am solicitat sa ni se indice 
suprafata de teren vizata pentru amplasarea investitiilor si ni s-a prezentat o suprafata de teren situata in interiorul suprafetei totale de teren detinuta de proprietar , suprafata 
care nu are acces la drum, la apa , la energie electica. Am cerut sa ne prezinte un document notarial din care sa rezulte acordul proprietarului/comodatantului cum ca 
solicitantul / comodatarul poate folosi proprietatea lui pentru a se deplasa la terenul in cauza sau sa foloseasca apa si curentul electric prin racordurile realizate de 
el/comodatant. Raspunsul a fost negativ- nu are astfel de documente. - prognoza incasarilor si platilor in anii 1-5 de previziune ( pag 67 ) vizeaza activitati de productie de 
brichete si prestari servicii, in situatia in care prin proiect isi propune Fabricarea produselor din beton pentru constructii si Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipso
Pentru fabricarea articole din beton, ciment si ipsos ( conform MJ, la pag 27 se prscizeaza ca prin aceasta activitate se vor fabrica obiecte de artizanat de natura statuilor, 
vaze, si ghivece de flori, produse cu caracter mestesugaresc ) solicitantul nu propune investitii. Criteriul EG 2 NU este respectat din urmatoarele considerente:- Solicitantul 
prezinta/este posesorul unui contract de comodat ( folosinta ) autentificat la notariat sub numarul 1031 / 24.09.2012, extras de Carte Funciara nr.50075 cu Anexa 1 la part
B si Incheierea nr. 51495 / 26.09.2012, in care se acesta ( solicitantul ) primeste spre folosinta 1 / 20 din teren si tot atat din casa fara a se delimita concret care este 
suprafata de teren si din casa de care beneficiaza .Conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in studiul de fezabilitate: achizitie utilaje, pentru ca 
terenul destinat amplasarii investitiei ( utilajelor ) si unde se va desfasura activitatea de productie nu poate fi delimitat pe baza documentelor depuse la dosarul Cererii de 
Finantare. -Mentionam de asemenea ca am solicitat sa ni se indice suprafata de teren vizata pentru amplasarea investitiilor si ni s-a prezentat o suprafata de teren situata in 
interiorul suprafetei totale de teren detinuta de proprietar , suprafata care nu are acces la drum, la apa , la energie electica. Am cerut sa ne prezinte un document notarial d
care sa rezulte acordul proprietarului/comodatantului cum ca solicitantul / comodatarul poate folosi proprietatea lui pentru a se deplasa la terenul in cauza sau sa foloseasca 
apa si curentul electric prin racordurile realizate de el/comodatant. Raspunsul a fost negativ- nu are astfel de documente. - Prognoza incasarilor si platilor in anii 1-5 de 
previziune ( pag 67 ) vizeaza activitati de productie de brichete si prestari servicii, in situatia in care prin proiect isi propune Fabricarea produselor din beton pentru 
constructii si Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos.- Pentru fabricarea articole din beton, ciment si ipsos ( conform MJ, la pag 27 se prscizeaza ca prin aceasta 
activitate se vor fabrica obiecte de artizanat de natura statuilor, vaze, si ghivece de flori, produse cu caracter mestesugaresc ) solicitantul nu propune investitii. Nu 
indeplineste criteriul EG 2.

1072 312 M 01 12 4 30 00051 2012 9 28

INFIINTARE 
MICROINTREPRINDERE IN 

COMUNA BREBENI, JUDETUL 
OLT 

PAUNESCU DAN OLT
Comuna/Oras 
BREBENI Sat 

BREBENI
- - - - - - - - - - 252.000 0 196.457 0 55.543 164.011.174

Terenul este situat in extravilanul localitatii, are o suprafata de ½ din suprafata totala de 6360 mp , conform Contractului de comodat nr.1487/ 26.09.2012 anexat la prezenta 
cerere de finantare,nefiind delimitat si nereusind sa identificam exact partea care deserveste beneficiarul . Accesul la investitie se face din drumul Slatina Brebeni Serbane
,546 A, la circa 300 m de borna numarul 6 . La amplasament s-a observat ca beneficiarul nu face dovada ca este racordat la reteaua de electricitate ,in zona nefiind prezenti 
stalpi de electricitate cum este specificat in Cererea de Finantare. Tot aici s-a observat ca terenul deserveste un alt potential beneficiar (Vlasceanu Stefanita Augustin) , 
conform Contractului de comodat nr.1487/ 26.09.2012 , terenul nefiind delimitat. La vizita in teren nu am reusit identifica daca proiectul are utilitati si acces separat 
deoarece terenul nu era delimitat. La vizita in teren s-a observat prezenta unei fantani ,nereusind sa fie indentificat dreptul de folosinta asupra ei. Terenul este situat in 
extravilanul localitatii, are o suprafata de ½ din suprafata totala de 6360 mp , conform Contractului de comodat nr.1487/ 26.09.2012 anexat la prezenta cerere de 
finantare,nefiind delimitat si nereusind sa identificam exact partea care deserveste beneficiarul . Accesul la investitie se face din drumul Slatina Brebeni Serbanesti ,546 A, 
la circa 300 m de borna numarul 6 . La amplasament s-a observat ca beneficiarul nu face dovada ca este racordat la reteaua de electricitate ,in zona nefiind prezenti stalpi 
de electricitate cum este specificat in Cererea de Finantare. Tot aici s-a observat ca terenul deserveste un alt potential beneficiar (Vlasceanu Stefanita Augustin) , conform 
Contractului de comodat nr.1487/ 26.09.2012 , terenul nefiind delimitat. La vizita in teren nu am reusit identifica daca proiectul are utilitati si acces separat deoarece terenul 
nu era delimitat. La vizita in teren s-a observat prezenta unei fantani ,nereusind sa fie indentificat dreptul de folosinta asupra ei.S-a bifat da , deoarece la controlul in Recom 
solicitantul se regaseste fiind asociat unic in firma Sc AGROMES Srl care a accesat proiect pe masura 121 (121040843000089) autorizat printre alte activitati si in Codul 
Caen 0161 , deasemenea acesta are actiuni in urmatoarele firme in procente diferite dupa cum urmeaza : Sc Luc Prod Ex Srl 35,21%, SC Mes Aluminiu Srl 2,51% ,Sc Me
Olt Electrica SRl 49%, SC Mes SA 9,44% , Sc Oltina Group 60% ; mentionam ca SC Mes Sa detine actiuni in procent de 58.9947089947% in firma Sc Mes –Sem Srl care
deruleaza si activitati specifice codului Caen 0161 , firma cu care a fost incheiat un precontract de prestari servicii , anexat la dosarul Cererii de Finantare. La momentul 
vizitei in teren s-a observat ca terenul deserveste un alt potential beneficiar (Vlasceanu Stefanita Augustin care a depus un dosar Cerere de Finantare in aceeasi sesiune de 
depunere pentru Masura 312 ) , conform Contractului de comodat nr.1487/ 26.09.2012 , terenul nefiind delimitat. La vizita in teren nu am reusit identifica daca proiectul are 
utilitati si acces separat deoarece terenul nu era delimitat.Deasemenea s-a observat prezenta unei fantani , nereusind sa fie indentificat dreptul de folosinta asupra ei . 
Solicitantul nu a anexat oferte la proiectul Cererii de Finantare , iar preturile bunurilor nu se incadreaza in marja preturilor din Baza de date , acestea fiind mai mari 
Solicitantul nu a anexat oferte la proiectul Cererii de Finantare , iar preturile bunurilor nu se incadreaza in marja preturilor din Baza de date , acestea fiind mai mari S-a bifat 
da , deoarece la controlul in Recom solicitantul se regaseste fiind asociat unic in firma Sc AGROMES Srl care a accesat proiect pe masura 121 (121040843000089) 
autorizat printre alte activitati si in Codul Caen 0161 , deasemenea acesta are actiuni in urmatoarele firme in procente diferite dupa cum urmeaza : Sc Luc Prod Ex Srl 
35,21%, SC Mes Aluminiu Srl 2,51% ,Sc Mes Olt Electrica SRl 49%, SC Mes SA 9,44% , Sc Oltina Group 60% ; mentionam ca SC Mes Sa detine actiuni in procent de 
58.9947089947% in firma Sc Mes –Sem Srl care deruleaza si activitati specifice codului Caen 0161 , firma cu care a fost incheiat un precontract de prestari servicii , anex
la dosarul Cererii de Finantare. La momentul vizitei in teren s-a observat ca terenul deserveste un alt potential beneficiar (Vlasceanu Stefanita Augustin care a depus un 
dosar Cerere de Finantare in aceeasi sesiune de depunere pentru Masura 312 ) , conform Contractului de comodat nr.1487/ 26.09.2012 , terenul nefiind delimitat. La vizita 
in teren nu am reusit identifica daca proiectul are utilitati si acces separat deoarece terenul nu era delimitat.Deasemenea s-a observat prezenta unei fantani , nereusind sa
indentificat dreptul de folosinta asupra ei . S-a bifat da , deoarece la controlul in Recom solicitantul se regaseste fiind asociat unic in firma Sc AGROMES Srl care a accesat 
proiect pe masura 121 (121040843000089) autorizat printre alte activitati si in Codul Caen 0161 , deasemenea acesta are actiuni in urmatoarele firme in procente diferite 
dupa cum urmeaza : Sc Luc Prod Ex Srl 35,21%, SC Mes Aluminiu Srl 2,51% ,Sc Mes Olt Electrica SRl 49%, SC Mes SA 9,44% , Sc Oltina Group 60% ; mentionam ca 
SC Mes Sa detine actiuni in procent de 58.9947089947% in firma Sc Mes –Sem Srl care deruleaza si activitati specifice codului Caen 0161 , firma cu care a fost incheiat 
un precontract de prestari servicii , anexat la dosarul Cererii de Finantare. La momentul vizitei in teren s-a observat ca terenul deserveste un alt potential beneficiar 
(Vlasceanu Stefanita Augustin care a depus un dosar Cerere de Finantare in aceeasi sesiune de depunere pentru Masura 312 ) , conform Contractului de comodat nr.1487/ 
26.09.2012 , terenul nefiind delimitat. La vizita in teren nu am reusit identifica daca proiectul are utilitati si acces separat deoarece terenul nu era delimitat.Deasemenea s-a 
observat prezenta unei fantani , nereusind sa fie indentificat dreptul de folosinta asupra ei .
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1073 312 M 01 12 4 30 00049 2012 9 28

„AMENAJARE HALA DE 
PRODUCTIE SI 

ACHIZITIONAREA DE UTILAJE 
PENTRU PRODUCEREA DE 
PELETI UTILIZAND PARTIAL 
SURSE REGENERABILE DE 

ENERGIE  „

DINCA EUGENIA OLT
Comuna/Oras 

BRASTAVATU Sat 
BRASTAVATU

- - - - - - - - - - 272.800 0 186.900 0 85.900 164.198.074

La punctul 1.1 s-a bifat NU deoarece in urma verificarilor efectuate s-a constatat ca solicitantul nu a selectat in doc 11.3 Declaratie privind incadrarea intreprinderii in 
categoria microintreprinderilor tipul de intreprindere in care se incadreaza (autonoma, partenera, legata). De asemenea, doc 14 Angajamentul persoanelor fizice prin care se 
obliga sa se autorizeze (cu statut minim de persoane fizice autorizate) in termen de 30 zile prezinta data de 26.12.2012, desi cererea de finantare a fost inregistrata la 
OJPDRP OLT cu nr. 1965/28.09.2012. La pct. 1.2 s-a bifat NU deoarece s-a constatat ca solicitantul a bifat gresit in Declaratia pe proprie raspundere F ca este inregistrat 
in scopuri de TVA, proiectul fiind depus de o persoana fizica, desi solicitantul trebuia sa bifeze ca nu este inregistrat in scopuri de TVA . La punctul 1.1 s-a bifat NU 
deoarece in urma verificarilor efectuate s-a constatat ca solicitantul nu a selectat in doc 11.3 Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor tipul 
de intreprindere in care se incadreaza (autonoma, partenera, legata). De asemenea, doc 14 Angajamentul persoanelor fizice prin care se obliga sa se autorizeze (cu statut 
minim de persoane fizice autorizate) in termen de 30 zile prezinta data de 26.12.2012, desi cererea de finantare a fost inregistrata la OJPDRP OLT cu nr. 1965/28.09.2012. 
La pct. 1.2 s-a bifat NU deoarece s-a constatat ca solicitantul a bifat gresit in Declaratia pe proprie raspundere F ca este inregistrat in scopuri de TVA, proiectul fiind depus 
de o persoana fizica, desi solicitantul trebuia sa bifeze ca nu este inregistrat in scopuri de TVA . La EG1 s – a bifat NU, deoarece Certificatul de urbanism 24/25.09.2012 nu 
este eliberat pentru investitia prevazuta prin proiect, fiind mentionat pe acest document la pct. 3 „Constructie hala productie pentru producerea de peleti utilizand partial 
surse regenerabile de energie”La EG 2 s-a bifat NU, ca urmare a faptului ca studiul de fezabilitate nu respecta continutul cadru al studiului de fezabilitate, nefiind prezentate 
capitole sau subcapitole aferente acestuia (cap 3.3, cap. 6).De asemenea, in studiul de fezabilitate se face referire la faptul ca investitia va fi implementata de Dinca Euge
II, desi proiectul este depus de o persoana fizica, aceasta urmand sa se autorizeze ca Intreprindere Individuala, conform declaratiei pe propria raspundere. In studiul de 
fezabilitate nu sunt evidentiati potentialii clienti ai solicitantului. Nu sunt specificate in studiul de fezabilitate numarul de niveluri si inaltimea acestora, nici volumul construit 
pentru constructia care se propune a se realiza prin proiect. De asemenea, nu sunt facute clarificari referitoare la utilizarea constructiei care se specifica in studiul de 
fezabilitate ca exista deja pe terenul propus pentru investitie, desi se prezinta elemente legate de retele, fara a se specifica daca acestea sunt aferente cladirii existente sau 
ale celei care urmeaza sa se construiasca. Nu sunt prezentate devize pe obiect aferente investitiei propuse prin proiect.Nu sunt prezentate elementele referitoare la structura 
constructiva a halei propuse a se realiza prin proiect si nici nu sunt prezentate caracteristicile principale ale utilajelor din dotarea constructiei (aeroterme si 
ventiloconvectoare – necesare pentru incalzirea spatiului). Nu este prezentat graficul de esalonare exprimat valoric pe luni si nici planul financiar.Nu exista concordanta intre 
studiul de fezabilitate si plansele desenate, in ceea ce priveste suprafetele si spatiile necesare desfasurarii activitatii propuse prin proiect.In cadrul studiului de fezabilitate 
sunt prezentate eronat Anexele B1 – B9 aferente investitiei propuse de o intreprindere individuala, deoarece proiectul aflat in evaluare este depus de o persoana fizica, in 
acest caz trebuind prezentate Anexele C1 – C5.La EG 6 s-a bifat NU, deoarece in dosarul cererii de finantare a fost anexat doar contractul de vanzare cumparare 
848/20.09.2012, aferent cumpararii de catre Dinca Eugenia a cotei de 1/8 din casa de locuit si cota de ¼ din terenul in suprafata de 1563 mp de la Ivan Mioara. Contractul 
de vanzare cumparare 2013/11.07.2008 nu a fost anexat integral, ci doar incheierea, insa amplasamentul investitiei este reprezentat de intreaga suprafata de 1563 mp.La 
EG7 s-a bifat NU, deoarece conform extrasului de cont emis de Apha Bank Agentia Slatina in cele doua conturi prezentate in acesta si anume 
RO62BUCU2871035761586RON si RO05BUCU2871035761587USD sunt evidentiate sumele 500.69 RON si 42912 USD, sume care nu asigura valoarea necesara 
cofinantarii proiectului si anume 85900 EURO. Conform Bancii Central Europene cursul dolar/euro din data de 06.07.2012 (curs folosit in cererea de finantare ) este de 1 
euro = 1.2377 dolari. Efectuand paritatea dolar euro suma de 42912 dolari = 34671 euro. Suma de 34671 euro la care se adauga 110 euro rezultati din conversia sumei din 
lei in euro este mai mica decat 85900 euro, suma necesara pentru cofinantarea proiectului. Precizam ca suma de 85900 euro a rezultat in situatia in care ajutorul 
nerambursabil era acordat in proportie de 68.51% (asa cum a fost evidentiat de solicitant in cererea de finantare). Chiar daca ajutorul nerambursabil ar fi fost acordat in 
proportie de 85% cofinantarea solicitantului in suma de 40920 euro nu ar fi fost acoperita de disponibilul din extrasul de cont anexat. La EG8 s-a bifat NU, deoarece in 
Declaratia pe propria raspundere privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis nu a fost specificat daca solicitantul a mai beneficiat 
sau nu de ajutor de minimisdin surse locale, nationale, comunitare sau din alte surse. La EG1 s – a bifat NU, deoarece Certificatul de urbanism 24/25.09.2012 nu este 
eliberat pentru investitia prevazuta prin proiect, fiind mentionat pe acest document la pct. 3 „Constructie hala productie pentru producerea de peleti utilizand partial surse 
regenerabile de energie”La EG 2 s-a bifat NU, ca urmare a faptului ca studiul de fezabilitate nu respecta continutul cadru al studiului de fezabilitate, nefiind prezentate 
capitole sau subcapitole aferente acestuia (cap 3.3, cap. 6).De asemenea, in studiul de fezabilitate se face referire la faptul ca investitia va fi implementata de Dinca Euge
II, desi proiectul este depus de o persoana fizica, aceasta urmand sa se autorizeze ca Intreprindere Individuala, conform declaratiei pe propria raspundere. In studiul de 
fezabilitate nu sunt evidentiati potentialii clienti ai solicitantului Nu sunt specificate in studiul de fezabilitate numarul de niveluri si inaltimea acestora nici volumul constru

1074 312 M 01 12 4 30 00044 2012 9 28
 ACHIZITIE  ECHIPAMENTE  

PENTRU O IMPRIMERIE 
PERFORMANTA

IMPRIMERIA 
PROFA SRL OLT Comuna/Oras 

SPINENI Sat PROFA - - - - - - - - - - 235.000 0 199.750 0 35.250 164.397.824

Imprimeria Profa Proiectul a fost declarant neeligibil din urmatoarele considerente:-fractionarea artificiala a investitiei. In cadrul aceluiasi imobil ( constructia C1) se mai afla 
inca 2 proiecte depuse si aflate in evaluare ( SC Atelier Productie Publicitara SRL si Tipografia Digitala COLORQBE SRL) in cadrul aceleasi proprietati apartinand lui SC 
ALL WIN CONSULT SRL – numar cadastral 50077, conform extrasului de carte funciara nr. 50614/19.09.2012 depus la proiectul SC Tipografia Digitala COLORQBE SRL 
ca urmare acelasi imobil apartinand proprietarului SC ALL WIN CONSULT SRL – numar cadastral 50077 este fractionat la 3 proiecte aferente Masurii 312. Deasemenea 
actualul proiect nu are utilitati si acces separate, in cadrul aceluiasi spatiu de productie ( constructia C1) existand inca doua contracte de inchiriere catre 2 societati care au 
proiect depus pe aceasi masura 312, toate proiectele fiind depuse in acelasi domeniu de activitate 1812-alte activitati de tiparire, aceste proiecte avand utilitati comune ( 
retea apa curenta, canalizare, alimentare cu energie electrica, cale acces) -Proiectul sus mentionat este in acelasi domeniu de activitate cu celelalte doua proiecte depuse in 
aceeasi locatie, respectiv 1812-alte activitati de tiparire, si avand ajutorul public nerambursabil spre limita superioaraDeasemenea cu ocazia vizitei pe teren bunurile aferente 
contractului de comodat nr. 1/14.09.2012 incheiat cu SC GO PRINT MEDIA nu existau , iar in cadrul acestei societati, actionar majoritar ( 90% din actiuni ) este Bulancea 
Mihai Alin , persoana care este actionar majoritar la SC Atelier Productie Publicitara SRL, societate care are proiect in evaluare in acadrul aceleiasi Masuri, fiind situate in 
aceeasi locatie .Ca urmare a celor mentionate consideram ca sunt create conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj ce contravine obiectivelor 
masuri avand in vedere amplasarea acestor proiecte in cadrul aceleasi locatii, aceleasi domenii de activitate precum si valoarea maxima a ajutorului public solicitat pentru 
fiecare proiect in parte .

1075 312 C 01 12 4 30 00050 2012 9 28
CONSTRUIRE SI UTILARE 

HALA PENTRU OPERATIUNI 
DE MECANICA GENERALA

SC NITALL 
ELGEN SRL OLT

Comuna/Oras 
VALEA MARE Sat 

VALEA MARE
- - - - - - - - - - 339.134 4.550 200.000 0 139.134 164.597.824

La criteriile EG1 si EG6 s-a bifat NU deoarece nu a fost prezentat extras de carte funciara valabil pe numele solicitantului, pentru suprafata de teren care face obiectul 
proiectului.La criteriul EG2 s-a bifat NU deoarece la evaluarea cererii de finantare s-a constatat ca Studiul de fezabilitate nu ofera clarificari privind urmatoarele:- nu a fost 
completat tabelul ,,terenuri” in corelare cu datele prezentate in doc. 3 - nu s-a precizat daca elaboratorii proiectului detine si codul CAEN 711 Activitati de 
arhitectura,inginerie si servicii de consultant tehnica legate de acestea.- informatiile prezentate in capitolul 3.1 nu sunt in corelare cu datele din doc 3. - nu s-au prezentat 
caracteristicile principale ale tuturor constructiilor propuse prin proiect : ex: alei auto si pietonale, camin pentru instalatia de contorizare a consumului de apa rece, fosa 
septica, parcare,imprejmuire-daca este cazul, etc (lungime, latime, suprafata, nr. locuri parcare, etc).- nu au fost prezentate, caracteristicile principale ale retelelor, separat, 
atat pentru cele care se executa in interiorul cat si pentru cele care se executa in exteriorul amplasamentului delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului 
de investitie, corelandu-se informatiile cu Planul de situatie.- pentru constructia propusa prin proiect, nu au fost descrise solutiile tehnice avute in vedere cu recomandari 
privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare . Nu au fost justificate necesitatea si oportunitatea crearii spatiilor - nu s-au corelat informatiile prezentate in cadrul 
capitolului 3.7, cu documentele justificative atasate prezentului proiect.- nu au fost prezentate, caracteristicile tehnice si functionale ale tuturor utilajelor/ echipamentelor 
tehnologice/dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect (inclusiv parti componente), cu prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate; nu s-a 
prezentat fundamentarea necesitatea achizitionarii acestora. - devizul pe obiect nu este corelat cu Devizul general ; acestea nu sunt corelate cu bugetul indicativ si anexele 
corespunzatoare din CF- nu a fost precizata linia bugetara in care au fost cuprinse cheltuielile aferente aleii auto si pietonale, caminului pentru instalatia de contorizare a 
consumului de apa rece, parcarii, imprejmuirii (daca este cazul).- nu au fost incadrate in linia corespunzatoare echipamentele de producere a energiei din surse regenerabile 
si nu a fost evidentiat montajul aferent acestora .- nu s-a prezentat deviz pe obiect avand atasate explicitarile aferente cap. III “Procurare” - nu s-a prezentat Planul de 
situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate in care sa se poata identifica punctele de racord si retelele de utilitati. - nu s-a prezentat 
Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic.- Certificatul de Urbanism nr. 33/27.09.2012 nu are corelate datele cu privire la utilitati cu cele propuse prin proiect (ex: 
alimentarea cu apa, canalizarea).- Declaratia pe propria raspundere nu precizeaza corect codurile CAEN ale activitatii propuse a se desfasura prin proiect si nici localizarea 
punctului de lucru.- informatiile precizate in proiectiile financiare prezinta necorelari . La criteriile EG1 si EG6 s-a bifat NU deoarece nu a fost prezentat extras de carte 
funciara valabil pe numele solicitantului, pentru suprafata de teren care face obiectul proiectului.La criteriul EG2 s-a bifat NU deoarece la evaluarea cererii de finantare s-a 
constatat ca Studiul de fezabilitate nu ofera clarificari privind urmatoarele:- nu a fost completat tabelul ,,terenuri” in corelare cu datele prezentate in doc. 3 - nu s-a precizat 
daca elaboratorii proiectului detine si codul CAEN 711 Activitati de arhitectura,inginerie si servicii de consultant tehnica legate de acestea.- informatiile prezentate in 
capitolul 3.1 nu sunt in corelare cu datele din doc 3. - nu s-au prezentat caracteristicile principale ale tuturor constructiilor propuse prin proiect : ex: alei auto si pietonale, 
camin pentru instalatia de contorizare a consumului de apa rece, fosa septica, parcare,imprejmuire-daca este cazul, etc (lungime, latime, suprafata, nr. locuri parcare, etc).- 
nu au fost prezentate, caracteristicile principale ale retelelor, separat, atat pentru cele care se executa in interiorul cat si pentru cele care se executa in exteriorul 
amplasamentului delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului de investitie, corelandu-se informatiile cu Planul de situatie.- pentru constructia propusa pr
proiect, nu au fost descrise solutiile tehnice avute in vedere cu recomandari privind tehnologia de realizare si conditiile de exploatare . Nu au fost justificate necesitatea si 
oportunitatea crearii spatiilor - nu s-au corelat informatiile prezentate in cadrul capitolului 3.7, cu documentele justificative atasate prezentului proiect.- nu au fost prezentate, 
caracteristicile tehnice si functionale ale tuturor utilajelor/ echipamentelor tehnologice/dotarilor ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect (inclusiv parti componente), cu 
prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate; nu s-a prezentat fundamentarea necesitatea achizitionarii acestora. - devizul pe obiect nu este corelat cu 
Devizul general ; acestea nu sunt corelate cu bugetul indicativ si anexele corespunzatoare din CF- nu a fost precizata linia bugetara in care au fost cuprinse cheltuielile 
aferente aleii auto si pietonale, caminului pentru instalatia de contorizare a consumului de apa rece, parcarii, imprejmuirii (daca este cazul).- nu au fost incadrate in linia 
corespunzatoare echipamentele de producere a energiei din surse regenerabile si nu a fost evidentiat montajul aferent acestora .- nu s-a prezentat deviz pe obiect avand 
atasate explicitarile aferente cap. III “Procurare” - nu s-a prezentat Planul de situatie cu amplasarea retelelor de utilitati, surse de apa si receptori ape uzate in care sa se 
poata identifica punctele de racord si retelele de utilitati. - nu s-a prezentat Planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic.- Certificatul de Urbanism nr. 33/27.09.2012 
nu are corelate datele cu privire la utilitati cu cele propuse prin proiect (ex: alimentarea cu apa, canalizarea).- Declaratia pe propria raspundere nu precizeaza corect codurile 
CAEN ale activitatii propuse a se desfasura prin proiect si nici localizarea punctului de lucru.- informatiile precizate in proiectiile financiare prezinta necorelari . La punctul 
3.1 s-a bifat NU deoarece devizul pe obiect nu este corelat cu Devizul general ; acestea nu sunt corelate cu bugetul indicativ si anexele corespunzatoare din CF. La punctul 
3 1 s-a bifat NU deoarece devizul pe obiect nu este corelat cu Devizul general ; acestea nu sunt corelate cu bugetul indicativ si anexele corespunzatoare din CF Pen

Page 308 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

1076 312 M 01 12 4 30 00043 2012 9 28
ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
PENTRU O LEGATORIE 

TEHNOLOGIZATA

LEGATORIA DE 
ARTA PROFA 

SRL
OLT Comuna/Oras 

SPINENI Sat PROFA - - - - - - - - - - 234.500 0 199.325 0 35.175 164.797.149

Persoana Oancea Ana Loredana actionar majoritar la proiectul aflat in evaluare detine 24.94% din actiuni la SC STELA SA , societate care la randul ei detine 51% din 
actiuni la SC MAROCHINE MANUFACTURING SRL, iar solicitantul s-a declarant intreprindere autonoma Persoana Oancea Ana Loredana actionar majoritar la proiectul 
aflat in evaluare detine 24.94% din actiuni la SC STELA SA , societate care la randul ei detine 51% din actiuni la SC MAROCHINE MANUFACTURING SRL, iar solicitantu
s-a declarant intreprindere autonoma Actualul proiect nu are utilitati si acces separate, in cadrul aceluiasi spatiu de productie ( constructia C1) existand inca un contract de 
inchiriere catre inca o societate care are proiect depus pe aceasi masura F 312M 011243000042, in domeniu de activitate 1812-alte activitati de tiparire, aceste proiecte 
avand utilitati comune ( retea apa curenta, canalizare, alimentare cu energie electrica, cale acces) Actualul proiect nu are utilitati si acces separate, in cadrul aceluiasi spa
de productie ( constructia C1) existand inca un contract de inchiriere catre inca o societate care are proiect depus pe aceasi masura F 312M 011243000042, in domeniu de 
activitate 1812-alte activitati de tiparire, aceste proiecte avand utilitati comune ( retea apa curenta, canalizare, alimentare cu energie electrica, cale acces) Proiectul a fost 
declarat neeligibil din urmatoarele considerente:-fractionarea artificiala a investitiei. In cadrul aceluiasi imobil ( constructia C1) se mai afla un proiect depus si aflat in 
evaluare ( SC Punct Ro Imprimari Speciale, avand numarul de inregistrare F 312M0112430000042), iar in cadrul aceleasi proprietati apartinand lui SC ALL WIN CONSUL
SRL – numar cadastral 50076 mai sunt inca 3 proiecte aflate in evaluare ( SC Resapare Anvelope Camioane, SC Productie Carcase SRL, SC Punct Ro Imprimari Speciale 
SRL) , conform extrasului de carte funciara nr. 50610/19.09.2012 depus la proiectul SC Punct Ro Imprimari Speciale SRL , ca urmare acelasi imobil apartinand 
proprietarului SC ALL WIN CONSULT SRL – numar cadastral 50076 este fractionat la 4 proiecte aferente Masurii 312. Deasemenea actualul proiect nu are utilitati si acces 
separate, in cadrul aceluiasi spatiu de productie ( constructia C1) existand inca un contract de inchiriere catre inca o societate care are proiect depus pe aceasi masura F 
312M 011243000042, in domeniu de activitate 1812-alte activitati de tiparire, aceste proiecte avand utilitati comune ( retea apa curenta, canalizare, alimentare cu energie 
electrica, cale acces)-Proiectul sus mentionat este complementar cu proiectul cu proiectul aflat in aceeasi constructive ( alte activitati de tiparire – cod 1812 si legatorie si 
servicii conexe –cod 1814) -Deaseemnea in cadrul proiectului, la potentialii beneficiari este mentionata SC EXO MEDIA PUBLISING SRL unde actionar majoritar ( 90%) 
este Bulancea Mihai Alin , actionar care detine 100% din actiuni in cadrul SC ATELIER PRODUCTIE PUBLICITARE SRL cod CAEN 1812- alte activitati de tiparire- 
activitate complementara cu cea din prezentul proiect , proiect aflat in evaluare pe Masura 312.-Persoana Oancea Ana Loredana actionar majoritar la proiectul aflat in 
evaluare detine 24.94% din actiuni la SC STELA SA , societate care la randul ei detine 51% din actiuni la SC MAROCHINE MANUFACTURING SRL, iar solicitantul s-a 
declarat intreprindere autonoma. Deasemenea SC Stela Sa are antecontract de prestari servicii cu SC Tipografia Digitala Colorqube SRL, societate care are proiect aflat in 
evaluare pe masura 312 si amplasament in aceeasi localitate .Ca urmare a celor mentionate consideram ca sunt create conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a 
obtine un avantaj ce contravine obiectivelor masurii. Proiectul a fost declarat neeligibil din urmatoarele considerente:-fractionarea artificiala a investitiei. In cadrul aceluiasi 
imobil ( constructia C1) se mai afla un proiect depus si aflat in evaluare ( SC Punct Ro Imprimari Speciale, avand numarul de inregistrare F 312M0112430000042), iar in 
cadrul aceleasi proprietati apartinand lui SC ALL WIN CONSULT SRL – numar cadastral 50076 mai sunt inca 3 proiecte aflate in evaluare ( SC Resapare Anvelope 
Camioane, SC Productie Carcase SRL, SC Punct Ro Imprimari Speciale SRL) , conform extrasului de carte funciara nr. 50610/19.09.2012 depus la proiectul SC Punct Ro 
Imprimari Speciale SRL , ca urmare acelasi imobil apartinand proprietarului SC ALL WIN CONSULT SRL – numar cadastral 50076 este fractionat la 4 proiecte aferente 
Masurii 312. Deasemenea actualul proiect nu are utilitati si acces separate, in cadrul aceluiasi spatiu de productie ( constructia C1) existand inca un contract de inchiriere 
catre inca o societate care are proiect depus pe aceasi masura F 312M 011243000042, in domeniu de activitate 1812-alte activitati de tiparire, aceste proiecte avand utilitati 
comune ( retea apa curenta, canalizare, alimentare cu energie electrica, cale acces)-Proiectul sus mentionat este complementar cu proiectul cu proiectul aflat in aceeasi 
constructive ( alte activitati de tiparire – cod 1812 si legatorie si servicii conexe –cod 1814) -Deaseemnea in cadrul proiectului, la potentialii beneficiari este mentionata SC 
EXO MEDIA PUBLISING SRL unde actionar majoritar ( 90%) este Bulancea Mihai Alin , actionar care detine 100% din actiuni in cadrul SC ATELIER PRODUCTIE 
PUBLICITARE SRL cod CAEN 1812- alte activitati de tiparire- activitate complementara cu cea din prezentul proiect , proiect aflat in evaluare pe Masura 312.-Persoana 
Oancea Ana Loredana actionar majoritar la proiectul aflat in evaluare detine 24.94% din actiuni la SC STELA SA , societate care la randul ei detine 51% din actiuni la SC 
MAROCHINE MANUFACTURING SRL, iar solicitantul s-a declarat intreprindere autonoma. Deasemenea SC Stela Sa are antecontract de prestari servicii cu SC Tipografia 
Digitala Colorqube SRL, societate care are proiect aflat in evaluare pe masura 312 si amplasament in aceeasi localitate .Ca urmare a celor mentionate consideram ca sunt 
create conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj ce contravine obiectivelor masurii.

1077 312 M 01 12 4 30 00042 2012 9 28
ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
PENTRU UN START- UP  

INOVATIV

S.C. PUNCTO.RO-
IMPRIMARI 

SPECIALE  S.R.L.
OLT Comuna/Oras 

SPINENI Sat PROFA - - - - - - - - - - 234.800 0 199.580 0 35.220 164.996.729

La cele trei oferte pentru imprimanta inkjet lacuire cu leduri, preturile sunt cuprinse intre 200000 Euro si 250000 Euro fara TVA, iar in Bugetul Indicativ si Devize este pretul 
de 199900 Euro fara TVA La cele trei oferte pentru imprimanta injekt lacuire, preturile sunt cuprinse intre 200000 euro si 250000 Euro fara TVA, iar in Bugetul Indicativ si 
Devize este 199900 Pct 6 Proiectul a fost declarat neeligibil din urmatoarele considerente:- fractionarea artificiala a investitiei. In cadrul aceluiasi imobil (constructia C1) se 
mai afla un proiect depus si aflat in evaluare in sesiunea 01/12-28.09.2012: SC LEGATORIA DE ARTA PROFA SRL cu Cererea de Finantare nr F312M011243000043, 
cod CAEN 1814. Conform Extrasului de carte funciara nr. 50610/19.09.2012 in cadrul aceleasi proprietati apartinand lui SC ALL WIN CONSULT SRL cu numarul cadstral 
50076, mai sunt inca doua proiecte aflate in evaluare si depuse tot in cadrul sesiunii 01/12-28.09.2012: SC RESAPARE ANVELOPE CAMIOANE SRL(constructia C3) si 
SC PRODUCTIE CARCASE SRL(constructia C5). In concluzie, acelasi imobil apartinand SC ALL WIN CONSULT SRL – numar cadstral 50076 este fractionat la 4 
proiecte depuse pe Masura 312 sesiunea 01/12-28.09.2012- actualul proiect al SC PUNCO.RO- IMPRIMARI SPECIALE SRL nu are utilitati si acces separate, in cadrul 
aceluiasi spatiu de productie (constructia C1), fata de proiectul SC LEGATORIA DE ARTA PROFA, aceste proiecte avand utilitati comune (retea apa curenta, canalizare, 
fosa septica, alimentare cu energie electrica, cale de acces)- proiectul de fata este complementar cu proiectul aflat in aceeasi constructie C1(alte activitati de tiparire- cod 
CAEN 1812 si legatorie si servicii conexe- cod CAEN 1814) - SC PUNCTO.RO-IMPRIMARI SPECIALE SRL detine un Contract de comodat cu SC GO MEDIA SRL 
privind cedarea spre folosinta a unor echipamente, iar printre actionari este si Bulancea Alin Mihai (90% actiuni). Acesta este actionar ( 100 % actiuni) la SC ATELIER 
PRODUCTIE PUBLICITARA SRL cod CAEN 1812 si are depus proiect in sesiunea 01/12-28.09.2018 (F312M011243000041), amplasamentul acestuia fiind tot in comuna 
Spineni, judetul Olt, in imediata vecinatate (numar cadastral 50077). Astfel, putem trage concluzia ca proiectele sunt intr-o anumita interdependenta, ducand pana la a se 
realiza o complementaritate intre investitiile propuse. Pct 6 Proiectul a fost declarat neeligibil din urmatoarele considerente:- fractionarea artificiala a investitiei. In cadrul 
aceluiasi imobil (constructia C1) se mai afla un proiect depus si aflat in evaluare in sesiunea 01/12-28.09.2012: SC LEGATORIA DE ARTA PROFA SRL cu Cererea de 
Finantare nr F312M011243000043, cod CAEN 1814. Conform Extrasului de carte funciara nr. 50610/19.09.2012 in cadrul aceleasi proprietati apartinand lui SC ALL WIN 
CONSULT SRL cu numarul cadstral 50076, mai sunt inca doua proiecte aflate in evaluare si depuse tot in cadrul sesiunii 01/12-28.09.2012: SC RESAPARE ANVELOPE 
CAMIOANE SRL(constructia C3) si SC PRODUCTIE CARCASE SRL(constructia C5). In concluzie, acelasi imobil apartinand SC ALL WIN CONSULT SRL – numar 
cadstral 50076 este fractionat la 4 proiecte depuse pe Masura 312 sesiunea 01/12-28.09.2012- actualul proiect al SC PUNCO.RO- IMPRIMARI SPECIALE SRL nu are 
utilitati si acces separate, in cadrul aceluiasi spatiu de productie (constructia C1), fata de proiectul SC LEGATORIA DE ARTA PROFA, aceste proiecte avand utilitati 
comune (retea apa curenta, canalizare, fosa septica, alimentare cu energie electrica, cale de acces)- proiectul de fata este complementar cu proiectul aflat in aceeasi 
constructie C1(alte activitati de tiparire- cod CAEN 1812 si legatorie si servicii conexe- cod CAEN 1814) - SC PUNCTO.RO-IMPRIMARI SPECIALE SRL detine un 
Contract de comodat cu SC GO MEDIA SRL privind cedarea spre folosinta a unor echipamente, iar printre actionari este si Bulancea Alin Mihai (90% actiuni). Acesta este 
actionar ( 100 % actiuni) la SC ATELIER PRODUCTIE PUBLICITARA SRL cod CAEN 1812 si are depus proiect in sesiunea 01/12-28.09.2018 (F312M011243000041), 
amplasamentul acestuia fiind tot in comuna Spineni, judetul Olt, in imediata vecinatate (numar cadastral 50077). Astfel, putem trage concluzia ca proiectele sunt intr-o 
anumita interdependenta, ducand pana la a se realiza o complementaritate intre investitiile propuse. Pct 6 Proiectul a fost declarat neeligibil din urmatoarele considerente:- 
fractionarea artificiala a investitiei. In cadrul aceluiasi imobil (constructia C1) se mai afla un proiect depus si aflat in evaluare in sesiunea 01/12-28.09.2012: SC LEGATOR
DE ARTA PROFA SRL cu Cererea de Finantare nr F312M011243000043, cod CAEN 1814. Conform Extrasului de carte funciara nr. 50610/19.09.2012 in cadrul aceleasi 
proprietati apartinand lui SC ALL WIN CONSULT SRL cu numarul cadstral 50076, mai sunt inca doua proiecte aflate in evaluare si depuse tot in cadrul sesiunii 01/12-
28.09.2012: SC RESAPARE ANVELOPE CAMIOANE SRL(constructia C3) si SC PRODUCTIE CARCASE SRL(constructia C5). In concluzie, acelasi imobil apartinand 
SC ALL WIN CONSULT SRL – numar cadstral 50076 este fractionat la 4 proiecte depuse pe Masura 312 sesiunea 01/12-28.09.2012- actualul proiect al SC PUNCO.RO- 
IMPRIMARI SPECIALE SRL nu are utilitati si acces separate, in cadrul aceluiasi spatiu de productie (constructia C1), fata de proiectul SC LEGATORIA DE ARTA PROFA
aceste proiecte avand utilitati comune (retea apa curenta, canalizare, fosa septica, alimentare cu energie electrica, cale de acces)- proiectul de fata este complementar cu 
proiectul aflat in aceeasi constructie C1(alte activitati de tiparire- cod CAEN 1812 si legatorie si servicii conexe- cod CAEN 1814) - SC PUNCTO.RO-IMPRIMARI 
SPECIALE SRL detine un Contract de comodat cu SC GO MEDIA SRL privind cedarea spre folosinta a unor echipamente, iar printre actionari este si Bulancea Alin Mihai 
(90% actiuni). Acesta este actionar ( 100 % actiuni) la SC ATELIER PRODUCTIE PUBLICITARA SRL cod CAEN 1812 si are depus proiect in sesiunea 01/12-28.09.2018 
(F312M011243000041), amplasamentul acestuia fiind tot in comuna Spineni, judetul Olt, in imediata vecinatate (numar cadastral 50077). Astfel, putem trage concluzia ca 
proiectele sunt intr-o anumita interdependenta ducand pana la a se realiza o complementaritate intre investitiile propus

1078 312 M 01 12 4 30 00041 2012 9 28

DOTAREA CU TRACTOR SI 
UTILAJE 

AGRICOLE,DIVERSIFICAREA 
SERVICIILOR CATRE 

POPULATIA RURALA DIN 
ZONA COMUNEI VALEA 

MARE, JUD.OLT DE CATRE 
PF TANASE GHERGHINA

TANASE 
GHERGHINA OLT

Comuna/Oras 
VALEA MARE Sat 

VALEA MARE
- - - - - - - - - - 78.405 0 54.883 0 23.522 165.051.612

1.2-Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F. 1.2-Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in 
Declaratia pe proprie raspundere F EG2-DISPONIBILUL DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI ESTE NEGATIV IN LUNILE DE IMPLEMNTARE.EG6-Conform 
Extrasului de Carte Funciara nr. 1957 si a schitei atasate (Anexa nr.1 la Partea I)la Extrasul de de Carte Funciara se constata ca terenul este inconjurat de alte proprietati.La 
data vizitei pe teren, s-a constatat ca solicitantul nu are drept de servitute pentru a putea trece cu utilajele pe terenul pe care il detine conform contractului de comodat nr. 
2966/26.09.2012. EG2-DISPONIBILUL DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI ESTE NEGATIV IN LUNILE DE IMPLEMNTARE.EG6-Conform Extrasului de Carte 
Funciara nr. 1957 si a schitei atasate (Anexa nr.1 la Partea I)la Extrasul de de Carte Funciara se constata ca terenul este inconjurat de alte proprietati.La data vizitei pe 
teren, s-a constatat ca solicitantul nu are drept de servitute pentru a putea trece cu utilajele pe terenul pe care il detine conform contractului de comodat nr. 
2966/26.09.2012. DISPONIBILUL DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI ESTE NEGATIV IN LUNILE DE IMPLEMNTARE DISPONIBILUL DE NUMERAR LA 
SFARSITUL PERIOADEI ESTE NEGATIV IN LUNILE DE IMPLEMNTARE 3.7-CONFORM DECLARATIEI F BENEFICIARUL A BIFAT CASUTA - "SUNT 
INREGISTRAT IN SCOPURI DE TVA" 3.7-CONFORM DECLARATIEI F BENEFICIARUL A BIFAT CASUTA - "SUNT INREGISTRAT IN SCOPURI DE TVA" 4.4-
BENEFICIARUL NU A DEPUS 3 OFERTE PENTRU ACHIZITIA DE TRACTOR.BENEFICIARUL A DEPUS DOAR O OFERTA. 4.4-BENEFICIARUL NU A DEPUS 3 
OFERTE PENTRU ACHIZITIA DE TRACTOR.BENEFICIARUL A DEPUS DOAR O OFERTA. 1.2-Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia 
pe proprie raspundere F.EG6-Conform Extrasului de Carte Funciara nr. 1957 si a schitei atasate (Anexa nr.1 la Partea I)la Extrasul de de Carte Funciara se constata ca 
terenul este inconjurat de alte proprietati.La data vizitei pe teren, s-a constatat ca solicitantul nu are drept de servitute pentru a putea trece cu utilajele pe terenul pe care il 
detine conform contractului de comodat nr. 2966/26.09.2012. -DISPONIBILUL DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI ESTE NEGATIV-3.7-CONFORM 
DECLARATIEI F BENEFICIARUL A BIFAT CASUTA - "SUNT INREGISTRAT IN SCOPURI DE TVA-4.4-BENEFICIARUL NU A DEPUS 3 OFERTE PENTRU 
ACHIZITIA DE TRACTOR.BENEFICIARUL A DEPUS DOAR O OFERTA. 1.2-Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie 
raspundere F.EG6-Conform Extrasului de Carte Funciara nr. 1957 si a schitei atasate (Anexa nr.1 la Partea I)la Extrasul de de Carte Funciara se constata ca terenul este 
inconjurat de alte proprietati.La data vizitei pe teren, s-a constatat ca solicitantul nu are drept de servitute pentru a putea trece cu utilajele pe terenul pe care il detine 
conform contractului de comodat nr. 2966/26.09.2012. -DISPONIBILUL DE NUMERAR LA SFARSITUL PERIOADEI ESTE NEGATIV-3.7-CONFORM DECLARATIEI F 
BENEFICIARUL A BIFAT CASUTA - "SUNT INREGISTRAT IN SCOPURI DE TVA-4.4-BENEFICIARUL NU A DEPUS 3 OFERTE PENTRU ACHIZITIA DE 
TRACTOR.BENEFICIARUL A DEPUS DOAR O OFERTA.
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1079 312 M 01 12 4 30 00039 2012 9 28
ACHIZITIA  DE  UTILAJE  
PENTRU  DESAPAREA  

ANVELOPELOR  UZATE

PRODUCTIE  
CARCASE  SRL OLT Comuna/Oras 

SPINENI Sat PROFA - - - - - - - - - - 235.000 0 199.750 0 35.250 165.251.362

La criteriile EG1 si EG6 s-a bifat NU deoarece solicitantul a prezentat ca si document pentru terenurile si cladirile pe/in care sunt/vor fi realizate investitiile, contractul de 
inchiriere nr 2/12.09.2012 care nu are incheierea de autentificare la notariat.La criteriul EG2 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a atasat sectiunea economica-anexele B. 
La criteriile EG1 si EG6 s-a bifat NU deoarece solicitantul a prezentat ca si document pentru terenurile si cladirile pe/in care sunt/vor fi realizate investitiile, contractul de 
inchiriere nr 2/12.09.2012 care nu are incheierea de autentificare la notariat.La criteriul EG2 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a atasat sectiunea economica-anexele B. 
Pentru servicii si bunuri solicitantul a prezentat oferte. Pentru servicii si bunuri solicitantul a prezentat oferte. La punctul 6 s-a bifat DA deoarece conform Fisei de verificare 
pe teren E 3.8 si a raportului asupra verificarii pe teren E 4.1, cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata 
eligibila. La punctul 6 s-a bifat DA deoarece conform Fisei de verificare pe teren E 3.8 si a raportului asupra verificarii pe teren E 4.1, cererea de finantare nu indeplineste 
punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila. La criteriile EG1 si EG6 s-a bifat NU deoarece solicitantul a prezentat ca si document pentru 
terenurile si cladirile pe/in care sunt/vor fi realizate investitiile, contractul de inchiriere nr 2/12.09.2012 care nu are incheierea de autentificare la notariat.La criteriul EG2 s-a 
bifat NU deoarece solicitantul nu a atasat sectiunea economica-anexele B.La punctul 6 s-a bifat DA deoarece conform Fisei de verificare pe teren E 3.8 si a raportului asu
verificarii pe teren E 4.1, cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila. La criteriile EG1 si EG6 s-a 
bifat NU deoarece solicitantul a prezentat ca si document pentru terenurile si cladirile pe/in care sunt/vor fi realizate investitiile, contractul de inchiriere nr 2/12.09.2012 care 
nu are incheierea de autentificare la notariat.La criteriul EG2 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a atasat sectiunea economica-anexele B.La punctul 6 s-a bifat DA 
deoarece conform Fisei de verificare pe teren E 3.8 si a raportului asupra verificarii pe teren E 4.1, cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe 
teren conditiile pentru a fi declarata eligibila.

1080 312 M 01 12 4 30 00040 2012 9 28
ACHIZITIA  DE  UTILAJE  
PENTRU  RESAPAREA  

ANVELOPELOR

RESAPARE 
ANVELOPE 

CAMIOANE   SRL
OLT Comuna/Oras 

SPINENI Sat PROFA - - - - - - - - - - 233.684 0 198.631 0 35.053 165.449.993

La criteriile EG1 si EG6 s-a bifat NU deoarece solicitantul a prezentat ca si document pentru terenurile si cladirile pe/in care sunt/vor fi realizate investitiile, contractul de 
inchiriere nr 1/12.09.2012 care nu are incheierea de autentificare la notariat. La criteriile EG1 si EG6 s-a bifat NU deoarece solicitantul a prezentat ca si document pentru 
terenurile si cladirile pe/in care sunt/vor fi realizate investitiile, contractul de inchiriere nr 1/12.09.2012 care nu are incheierea de autentificare la notariat. Pentru servicii si 
bunuri solicitantul a prezentat oferte. Pentru servicii si bunuri solicitantul a prezentat oferte. La punctul 6 s-a bifat DA deoarece conform Fisei de verificare pe teren E 3.8 si a 
raportului asupra verificarii pe teren E 4.1, cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila La punctul 6 
s-a bifat DA deoarece conform Fisei de verificare pe teren E 3.8 si a raportului asupra verificarii pe teren E 4.1, cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al 
verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila La criteriile EG1 si EG6 s-a bifat NU deoarece solicitantul a prezentat ca si document pentru terenurile si cladirile 
pe/in care sunt/vor fi realizate investitiile, contractul de inchiriere nr 1/12.09.2012 care nu are incheierea de autentificare la notariat.La punctul 6 s-a bifat DA deoarece 
conform Fisei de verificare pe teren E 3.8 si a raportului asupra verificarii pe teren E 4.1, cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren 
conditiile pentru a fi declarata eligibila. La criteriile EG1 si EG6 s-a bifat NU deoarece solicitantul a prezentat ca si document pentru terenurile si cladirile pe/in care sunt/vor 
fi realizate investitiile, contractul de inchiriere nr 1/12.09.2012 care nu are incheierea de autentificare la notariat.La punctul 6 s-a bifat DA deoarece conform Fisei de 
verificare pe teren E 3.8 si a raportului asupra verificarii pe teren E 4.1, cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi 
declarata eligibila.

1081 312 M 01 12 4 30 00038 2012 9 28

ACHIZITIA DE ATELIERE 
MOBILE DE MECANICA 

GENERALA SI DE 
ECHIPAMENTE DESTINATE 

ACTIVITATILOR DE 
INTRETINERE PEISAGISTICA 

IN SAT SCHITU DEAL, 
COMUNA PLESOIU, JUDETUL 

OLT

SABO CRISTINA 
IULIANA OLT

Comuna/Oras 
PLESOIU Sat 

SCHITU DIN DEAL
- - - - - - - - - - 187.219 0 149.850 0 37.369 165.599.843

Solicitantul este persoana fizica si a prezentat angajamentul de autorizare ca intreprindere individuala Solicitantul este persoana fizica si a prezentat angajamentul de 
autorizare ca intreprindere individuala EG 1-In cadrul memoriului justificativ este mentionat : casa de locuit unde se vor amenaja biroul necesar activitatilor administrative si 
vestiarul viitorilor angajati, dar cu ocazia vizitei pe teren s-a constat ca aceasta "casa de locuit" in suprafata de 18 m.p.asa cum rezulta din extrasul de carte funciara este 
improprie pentru astfel de activitati, aflandu-se in stare avansata de degradare, fiind construita din paianta ( lemn cu pamant) si nu sunt prevazute investitii in cadrul 
bugetului indicativ si nici documentatia aferenta constructiei sau modernizarii acestui obiectiv. EG 1-In cadrul memoriului justificativ este mentionat : casa de locuit unde se 
vor amenaja biroul necesar activitatilor administrative si vestiarul viitorilor angajati, dar cu ocazia vizitei pe teren s-a constat ca aceasta "casa de locuit" in suprafata de 18 
m.p.asa cum rezulta din extrasul de carte funciara este improprie pentru astfel de activitati, aflandu-se in stare avansata de degradare, fiind construita din paianta ( lemn cu 
pamant) si nu sunt prevazute investitii in cadrul bugetului indicativ si nici documentatia aferenta constructiei sau modernizarii acestui obiectiv. Investitiile incluse in cadrul 
proiectului constau in achizitionarea a doua ateliere mobile de mecanica generala , fara a fi descries caracteristicile in cadrul cap. 4 din memorial justificativ si analizand 
oferta depusa la dosar corespunzatoare pretului din cadrul proiectul, bunurile solicitate sunt autotulitare de 2 lucuri, marca Mercedes vito, dotate cu echipamente auxiliare ( 
generator, polizor, masina gaurit si alte echipamente independente, care sunt depozitate si amplasate in acest autovehicul. Potrivit Ghidului solicitantului :Integrarea forțată 
a unui mijloc de transport în cadrul unui proiect sub denumirea unuia specializat și care nu corespunde definiției din ghid și respectiv, din legislația în vigoare (HG 224/2008 
cu modificările și completările ulterioare), se consideră creare de condiții artificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil- si din descrierea caracteristicilor nu rezulta ca aceste 
mijloace de transport sunt specializate, fiind simple autoutilitare dotate cu diverse echipamente, ca urmare proiectul este neeligibil. Investitiile incluse in cadrul proiectului 
constau in achizitionarea a doua ateliere mobile de mecanica generala , fara a fi descries caracteristicile in cadrul cap. 4 din memorial justificativ si analizand oferta depusa 
la dosar corespunzatoare pretului din cadrul proiectul, bunurile solicitate sunt autotulitare de 2 lucuri, marca Mercedes vito, dotate cu echipamente auxiliare ( generator, 
polizor, masina gaurit si alte echipamente independente, care sunt depozitate si amplasate in acest autovehicul. Potrivit Ghidului solicitantului :Integrarea forțată a unui 
mijloc de transport în cadrul unui proiect sub denumirea unuia specializat și care nu corespunde definiției din ghid și respectiv, din legislația în vigoare (HG 224/2008 cu 
modificările și completările ulterioare), se consideră creare de condiții artificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil- si din descrierea caracteristicilor nu rezulta ca aceste 
mijloace de transport sunt specializate, fiind simple autoutilitare dotate cu diverse echipamente, ca urmare proiectul este neeligibil. Investitiile incluse in cadrul proiectului 
constau in achizitionarea a doua ateliere mobile de mecanica generala , fara a fi descries caracteristicile in cadrul cap. 4 din memorial justificativ si analizand oferta depusa 
la dosar corespunzatoare pretului din cadrul proiectul, bunurile solicitate sunt autotulitare de 2 lucuri, marca Mercedes vito, dotate cu echipamente auxiliare ( generator, 
polizor, masina gaurit si alte echipamente independente, care sunt depozitate si amplasate in acest autovehicul. Potrivit Ghidului solicitantului :Integrarea forțată a unui 
mijloc de transport în cadrul unui proiect sub denumirea unuia specializat și care nu corespunde definiției din ghid și respectiv, din legislația în vigoare (HG 224/2008 cu 
modificările și completările ulterioare), se consideră creare de condiții artificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil- si din descrierea caracteristicilor nu rezulta ca aceste 
mijloace de transport sunt specializate, fiind simple autoutilitare dotate cu diverse echipamente, ca urmare proiectul este neeligibil. Investitiile incluse in cadrul proiectului 
constau in achizitionarea a doua ateliere mobile de mecanica generala , fara a fi descries caracteristicile in cadrul cap. 4 din memorial justificativ si analizand oferta depusa 
la dosar corespunzatoare pretului din cadrul proiectul, bunurile solicitate sunt autotulitare de 2 lucuri, marca Mercedes vito, dotate cu echipamente auxiliare ( generator, 
polizor, masina gaurit si alte echipamente independente, care sunt depozitate si amplasate in acest autovehicul. Potrivit Ghidului solicitantului :Integrarea forțată a unui 
mijloc de transport în cadrul unui proiect sub denumirea unuia specializat și care nu corespunde definiției din ghid și respectiv, din legislația în vigoare (HG 224/2008 cu 
modificările și completările ulterioare), se consideră creare de condiții artificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil- si din descrierea caracteristicilor nu rezulta ca aceste 
mijloace de transport sunt specializate, fiind simple autoutilitare dotate cu diverse echipamente, ca urmare proiectul este neeligibil.
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ACHIZITIE ECHIPAMENTE CU 

TEHNOLOGIE DE  ULTIMA 
GENERATIE 

TIPOGRAFIA 
DIGITALA 

COLORQUBE 
SRL

OLT Comuna/Oras 
SPINENI Sat PROFA - - - - - - - - - - 234.945 0 199.703 0 35.242 165.799.546

Pct 1. Solicitantul a fost verificat prin serviciul RECOM al Oficiulu National al Registrului Comertului si apare inscris cu o singura societate respectiv -TIPOGRAFIA 
DIGITALA COLORQUBE SRL . Pct 1. Solicitantul a fost verificat prin serviciul RECOM al Oficiulu National al Registrului Comertului si apare inscris cu o singura societate 
respectiv -TIPOGRAFIA DIGITALA COLORQUBE SRL . EG6-Amplasamentul are acces la drum comunal, prin actul notarial fiind stipulat dreptul de acces neingradit in 
incinta imobilului, drept de acces in corpul de cladire. Deasemenea prin actul de inchiriere se specifica ca spatial inchiriat este racordat la urmatoarele utilitati : apa rece, 
electricitate si canalizare, costul acestor utilitati vor fi suportate de catre solicitant la termenele scadente stabilite de furnizor/proprietar, in acest sens existand acordul 
proprietarului imobilului. Facem mentiunea ca actualul proiect nu are utilitati si acces separate, in cadrul aceluiasi spatiu de productie existand alte doua contracte de 
inchiriere catre inca 2 societati care au proiecte depus pe aceasi masura cu acelasi domeniu de activitate, respective 1812-alte activitati de tiparire EG6-Amplasamentul are 
acces la drum comunal, prin actul notarial fiind stipulat dreptul de acces neingradit in incinta imobilului, drept de acces in corpul de cladire. Deasemenea prin actul de 
inchiriere se specifica ca spatial inchiriat este racordat la urmatoarele utilitati : apa rece, electricitate si canalizare, costul acestor utilitati vor fi suportate de catre solicitant la 
termenele scadente stabilite de furnizor/proprietar, in acest sens existand acordul proprietarului imobilului. Facem mentiunea ca actualul proiect nu are utilitati si acces 
separate, in cadrul aceluiasi spatiu de productie existand alte doua contracte de inchiriere catre inca 2 societati care au proiecte depus pe aceasi masura cu acelasi dome
de activitate, respective 1812-alte activitati de tiparire PCT.6-Fractionarea artificiala a investitiei. In cadrul aceluiasi imobil ( constructia C1) se mai afla inca 2 proiecte 
depuse si aflate in evaluare ( SC Atelier Productie Publicitara SRL si SC IMPRIMERIA PROFA SRL) in cadrul aceleasi proprietati apartinand lui SC ALL WIN CONSULT 
SRL – numar cadastral 50077, conform extrasului de carte funciara nr. 50614/19.09.2012 ,ca urmare acelasi imobil apartinand proprietarului SC ALL WIN CONSULT SRL 
– numar cadastral 50077 este fractionat la 3 proiecte aferente Masurii 312. Deasemenea actualul proiect nu are utilitati si acces separate, in cadrul aceluiasi spatiu de 
productie ( constructia C1) existand inca doua contracte de inchiriere catre 2 societati care au proiecte depuse pe aceasi masura 312, toate proiectele fiind depuse in acel
domeniu de activitate 1812-alte activitati de tiparire, aceste proiecte avand utilitati comune ( retea apa curenta, canalizare, alimentare cu energie electrica, cale acces) -
Proiectul sus mentionat este in acelasi domeniu de activitate cu celelalte doua proiecte depuse in aceeasi locatie, respectiv 1812-alte activitati de tiparire, si avand ajutorul 
public nerambursabil spre limita superioaraDeasemenea cu ocazia vizitei pe teren bunurile aferente contractului de comodat nr. 02/14.09.2012 incheiat cu SC SC 
TIPOGRAFIA DIRECT PRINT SRL nu existau .La dosarul Cererii de finantare este anexat antecontractul de prestari servicii cu SC Stela Sa, unde 24.94% din actiuni sunt 
detinute de Oancea Ana Loredana, persona care este actionar unic la SC Legatoria de Arta Profa SRL, societate care are proiect in evaluare, in aceeasi locatie, cu o 
activitate complementara -1814- Legatorie si servicii conexe cu cea din actualul proiect, aceste domenii completand un fluxul tehnologic pentru obtinerea produsului finit.Ca 
urmare a celor mentionate consideram ca sunt create conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj ce contravine obiectivelor masuri avand in vedere 
amplasarea acestor proiecte in cadrul aceleasi locatii, aceleasi domenii de activitate sau in completarea fluxului tehnologic, precum si valoarea maxima a ajutorului public 
solicitat pentru fiecare proiect in parte . PCT.6-Fractionarea artificiala a investitiei. In cadrul aceluiasi imobil ( constructia C1) se mai afla inca 2 proiecte depuse si aflate in 
evaluare ( SC Atelier Productie Publicitara SRL si SC IMPRIMERIA PROFA SRL) in cadrul aceleasi proprietati apartinand lui SC ALL WIN CONSULT SRL – numar 
cadastral 50077, conform extrasului de carte funciara nr. 50614/19.09.2012 ,ca urmare acelasi imobil apartinand proprietarului SC ALL WIN CONSULT SRL – numar 
cadastral 50077 este fractionat la 3 proiecte aferente Masurii 312. Deasemenea actualul proiect nu are utilitati si acces separate, in cadrul aceluiasi spatiu de productie ( 
constructia C1) existand inca doua contracte de inchiriere catre 2 societati care au proiecte depuse pe aceasi masura 312, toate proiectele fiind depuse in acelasi domeniu 
de activitate 1812-alte activitati de tiparire, aceste proiecte avand utilitati comune ( retea apa curenta, canalizare, alimentare cu energie electrica, cale acces) -Proiectul sus 
mentionat este in acelasi domeniu de activitate cu celelalte doua proiecte depuse in aceeasi locatie, respectiv 1812-alte activitati de tiparire, si avand ajutorul public 
nerambursabil spre limita superioaraDeasemenea cu ocazia vizitei pe teren bunurile aferente contractului de comodat nr. 02/14.09.2012 incheiat cu SC SC TIPOGRAFIA 
DIRECT PRINT SRL nu existau .La dosarul Cererii de finantare este anexat antecontractul de prestari servicii cu SC Stela Sa, unde 24.94% din actiuni sunt detinute de 
Oancea Ana Loredana, persona care este actionar unic la SC Legatoria de Arta Profa SRL, societate care are proiect in evaluare, in aceeasi locatie, cu o activitate 
complementara -1814- Legatorie si servicii conexe cu cea din actualul proiect, aceste domenii completand un fluxul tehnologic pentru obtinerea produsului finit.Ca urmare a 
celor mentionate consideram ca sunt create conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj ce contravine obiectivelor masuri avand in vedere 
amplasarea acestor proiecte in cadrul aceleasi locatii, aceleasi domenii de activitate sau in completarea fluxului tehnologic, precum si valoarea maxima a ajutorului public 
solicitat pentru fiecare proiect in parte . Proiectul a fost declarant neeligibil din urmatoarele considerente:EG6-Amplasamentul are acces la drum comunal, prin actul notarial 
fiind stipulat dreptul de acces neingradit in incinta imobilului drept de acces in corpul de cladire Deasemenea prin actul de inchiriere se specifica ca spatial inchiriat es
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DOTAREA CU TRACTOR SI 
UTILAJE 

AGRICOLE,DIVERSIFICAREA 
SERVICIILOR CATRE 

POPULATIA RURALA DIN 
ZONA COMUNEI SLATIOARA 

JUD.OLT DE CATRE PF 
CIRLOGANU MARIA CRISTINA

CIRLOGANU 
MARIA CRISTINA OLT

Comuna/Oras 
SLATIOARA Sat 

SLATIOARA
- - - - - - - - - - 175.712 0 122.998 0 52.714 165.922.544

Pct.1.2-Solicitantul nu a bifat pct.5 casuta "Incercarea de a obtine informatii confidentiale sau de influientare a Agentiei in timpul procesului de evaluare a proiectului si nu v
face presiuni la adresa evaluatorului" Pct.1.2-Solicitantul nu a bifat pct.5 casuta "Incercarea de a obtine informatii confidentiale sau de influientare a Agentiei in timpul 
procesului de evaluare a proiectului si nu va face presiuni la adresa evaluatorului" EG.2-Anexele C1-C3 nu sunt completate in concordanta cu durata de realizare a invest
(6 luni)si cu graficul de esalonare a investitiei In Anexa C4 "Prognoza incasarilor si platilor-varianta cu proiect" solicitantul nu a previzionat in anul 1 incasari din activitatea 
prestari servicii si nici plati pentru desfasurarea activitatii de prestari de servicii EG.2Anexele C1-C3 nu sunt completate in concordanta cu durata de realizare a investitiei (6 
luni)si cu graficul de esalonare a investitiei In Anexa C4 "Prognoza incasarilor si platilor-varianta cu proiect" solicitantul nu a previzionat in anul 1 incasari din activitatea de 
prestari servicii si nici plati pentru desfasurarea activitatii de prestari de servicii EG.2-Anexele C1-C3 nu sunt completate in concordanta cu durata de realizare a investitiei (6 
luni)si cu graficul de esalonare a investitiei In Anexa C4 "Prognoza incasarilor si platilor-varianta cu proiect" solicitantul nu a previzionat in anul 1 incasari din activitatea de 
prestari servicii si nici plati pentru desfasurarea activitatii de prestari de servicii Nu s-a bifat punctul 3.4 si 3.5 deoarece nu este cazul Nu s-a bifat punctul 3.4 si 3.5 deoare
nu este cazul Pct.1.2-Solicitantul nu a bifat pct.5 casuta "Incercarea de a obtine informatii confidentiale sau de influientare a Agentiei in timpul procesului de evaluare a 
proiectului si nu va face presiuni la adresa evaluatorului"EG.2-Anexele C1-C3 nu sunt completate in concordanta cu durata de realizare a investitiei (6 luni)si cu graficul de 
esalonare a investitiei In Anexa C4 "Prognoza incasarilor si platilor-varianta cu proiect" solicitantul nu a previzionat in anul 1 incasari din activitatea de prestari servicii si nici 
plati pentru desfasurarea activitatii de prestari de servicii Pct.1.2-Solicitantul nu a bifat pct.5 casuta "Incercarea de a obtine informatii confidentiale sau de influientare a 
Agentiei in timpul procesului de evaluare a proiectului si nu va face presiuni la adresa evaluatorului"EG.2Anexele C1-C3 nu sunt completate in concordanta cu durata de 
realizare a investitiei (6 luni)si cu graficul de esalonare a investitiei In Anexa C4 "Prognoza incasarilor si platilor-varianta cu proiect" solicitantul nu a previzionat in anul 1 
incasari din activitatea de prestari servicii si nici plati pentru desfasurarea activitatii de prestari de servicii
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ACHIZITII DE UTILAJE 
PERFORMANTE PENTRU 
PIATA DE SIGNALISTICA 

INTERIOARA SI EXTERIOARA

SC ATELIER 
PRODUCTIE 

PUBLICITARA 
SRL

OLT Comuna/Oras 
SPINENI Sat PROFA - - - - - - - - - - 235.750 0 199.987 0 35.763 166.122.531

Solicitantul a fost verificat in RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului si apare inscris cu sapte societai din care una este radiata. Solicitantul a fost verificat in 
RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului si apare inscris cu sapte societai din care una este radiata EG 6 Amplasamentul are acces la drum comunal, prin 
actul notarial fiind stipulat dreptul de acces neingradit in incinta imobilului, drept de acces in corpul de cladire. Deasemenea prin actul de inchiriere se specifica ca spatial 
inchiriat este racordat la urmatoarele utilitati : apa rece, electricitate si canalizare, costul acestor utilitati vor fi suportate de catre solicitant la termenele scadente stabilite de 
furnizor/proprietar, in acest sens existand acordul proprietarului imobilului. Facem mentiunea ca actualul proiect nu are utilitati si acces separate, in cadrul aceluiasi spatiu 
de productie existand alte doua contracte de inchiriere catre inca 2 societati care au proiecte depus pe aceasi masura cu acelasi domeniu de activitate, respective 1812-alte 
activitati de tiparire EG 6 Amplasamentul are acces la drum comunal, prin actul notarial fiind stipulat dreptul de acces neingradit in incinta imobilului, drept de acces in 
corpul de cladire. Deasemenea prin actul de inchiriere se specifica ca spatial inchiriat este racordat la urmatoarele utilitati : apa rece, electricitate si canalizare, costul 
acestor utilitati vor fi suportate de catre solicitant la termenele scadente stabilite de furnizor/proprietar, in acest sens existand acordul proprietarului imobilului. Facem 
mentiunea ca actualul proiect nu are utilitati si acces separate, in cadrul aceluiasi spatiu de productie existand alte doua contracte de inchiriere catre inca 2 societati care au 
proiecte depus pe aceasi masura cu acelasi domeniu de activitate, respective 1812-alte activitati de tiparire Pct.6-Fractionarea artificiala a investitiei. In cadrul aceluiasi 
imobil ( constructia C1) se mai afla inca 2 proiecte depuse si aflate in evaluare ( SC IMPRIMERIA PROFA si Tipografia Digitala COLORQBE SRL) in cadrul aceleasi 
proprietati apartinand lui SC ALL WIN CONSULT SRL – numar cadastral 50077, conform extrasului de carte funciara nr. 50614/19.09.2012 depus la proiectul SC 
Tipografia Digitala COLORQBE SRL ca urmare acelasi imobil apartinand proprietarului SC ALL WIN CONSULT SRL – numar cadastral 50077 este fractionat la 3 proiecte 
aferente Masurii 312. Deasemenea actualul proiect nu are utilitati si acces separate, in cadrul aceluiasi spatiu de productie ( constructia C1) existand inca doua contracte de 
inchiriere catre 2 societati care are proiect depus pe aceasi masura 312, toate proiectele fiind depuse in acelasi domeniu de activitate 1812-alte activitati de tiparire, aceste 
proiecte avand utilitati comune ( retea apa curenta, canalizare, alimentare cu energie electrica, cale acces) -Proiectul sus mentionat este in acelasi domeniu de activitate cu 
celelalte doua proiecte depuse in aceeasi locatie, respectiv 1812-alte activitati de tiparire, si avand ajutorul public nerambursabil spre limita superioara-Persoana Bulancea 
Mihai Alin actionar majoritar la proiectul aflat in evaluare detine 90% din actiuni la SC EXOMEDIA PUBLISING SRL- Cod Caen 1812 ; 90% din actiuni la SC GO PRINT 
MEDIA SRL- Cod CAEN 7311- activitati ale agentiilor de publicitate; 90% din actiuni la SC GO PRINT OUTDOOR SRL- cod caen 1812; 47.5% din actiuni la SC ROKSA 
–FLEX SRL ; 50% din actiuni la SC TIPOGRAFIA GO PRINT SRL Cod CAEN 1812; 37.5% din actiuni la SC UP SERVICE DEVELOPMENT SRL , iar solicitantul s-a 
declarant intreprindere autonoma, ceea ce contravene cu aspectele semnalate, conform certificatelor constatatoare de la ORC anexate.-Deaseemnea in cadrul proiectului, la 
potentialii beneficiari este mentionata SC EXO MEDIA PUBLISING SRL unde actionar majoritar ( 90%) este tot Bulancea Mihai Alin , actionar care detine 100% din 
actiunui in cadrul proiectului aflat in evaluare, ca urmare activitatile productive desfasurate prin actualul proiect sunt destinate catre o alta societate unde este actioner 
majoritar, societate avand acelasi domeniu de activitate cu cel finantat prin prezentul proiect.Ca urmare a celor mentionate consideram ca sunt create conditii artificiale 
pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj ce contravene obiectivelor masurii. Pct.6-Fractionarea artificiala a investitiei. In cadrul aceluiasi imobil ( constructia C1) se 
mai afla inca 2 proiecte depuse si aflate in evaluare ( SC IMPRIMERIA PROFA si Tipografia Digitala COLORQBE SRL) in cadrul aceleasi proprietati apartinand lui SC ALL 
WIN CONSULT SRL – numar cadastral 50077, conform extrasului de carte funciara nr. 50614/19.09.2012 depus la proiectul SC Tipografia Digitala COLORQBE SRL ca 
urmare acelasi imobil apartinand proprietarului SC ALL WIN CONSULT SRL – numar cadastral 50077 este fractionat la 3 proiecte aferente Masurii 312. Deasemenea 
actualul proiect nu are utilitati si acces separate, in cadrul aceluiasi spatiu de productie ( constructia C1) existand inca doua contracte de inchiriere catre 2 societati care are 
proiect depus pe aceasi masura 312, toate proiectele fiind depuse in acelasi domeniu de activitate 1812-alte activitati de tiparire, aceste proiecte avand utilitati comune ( 
retea apa curenta, canalizare, alimentare cu energie electrica, cale acces) -Proiectul sus mentionat este in acelasi domeniu de activitate cu celelalte doua proiecte depuse in 
aceeasi locatie, respectiv 1812-alte activitati de tiparire, si avand ajutorul public nerambursabil spre limita superioara-Persoana Bulancea Mihai Alin actionar majoritar la 
proiectul aflat in evaluare detine 90% din actiuni la SC EXOMEDIA PUBLISING SRL- Cod Caen 1812 ; 90% din actiuni la SC GO PRINT MEDIA SRL- Cod CAEN 7311- 
activitati ale agentiilor de publicitate; 90% din actiuni la SC GO PRINT OUTDOOR SRL- cod caen 1812; 47.5% din actiuni la SC ROKSA –FLEX SRL ; 50% din actiuni la 
SC TIPOGRAFIA GO PRINT SRL Cod CAEN 1812; 37.5% din actiuni la SC UP SERVICE DEVELOPMENT SRL , iar solicitantul s-a declarant intreprindere autonoma, 
ceea ce contravene cu aspectele semnalate, conform certificatelor constatatoare de la ORC anexate.-Deaseemnea in cadrul proiectului, la potentialii beneficiari este 
mentionata SC EXO MEDIA PUBLISING SRL unde actionar majoritar ( 90%) este tot Bulancea Mihai Alin , actionar care detine 100% din actiunui in cadrul proiectului aflat 
in evaluare ca urmare activitatile productive desfasurate prin actualul proiect sunt destinate catre o alta societate unde este actioner majoritar societate avand acel
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"INFIINTARE LINIE 
PRODUCTIE MASE PLASTICE 

IN COMUNA VALEA MARE, 
JUDETUL OLT APARTINAND 
LUI GUSOI NEAGA RAZVAN 

FLORIN"

GUSOI NEAGA 
RAZVAN FLORIN OLT

Comuna/Oras 
VALEA MARE Sat 

VALEA MARE
- - - - - - - - - - 215.662 3.000 183.313 0 32.349 166.305.844

La punctul 1.1 s-a bifat NU deoarece in urma verificarilor efectuate in baza de date RECOM s-a constatat ca solicitantul, persoana fizica care declara ca se va autoriza ca 
intreprindere individuala cu 8 angajati figureaza fara sa declare in documentul 11.3 la data depunerii proiectului ca este: - asociat – majoritar (pondere 50%) la SC RC Plast 
Generic Quality SRL, societate inregistrata la Registrul Comertului cu J28/120/2011 CUI 28105317, avand cod CAEN principal 2222 „Fabricarea articolelor de ambalaj din 
material plastic”, activitatea autorizata conform art 15 din legea 359/2004 care se desfasoara in Mun Slatina, Str Grigore Alexandrescu Nr 17 bis, Hala C13 Jud Olt, piata 
adiacenta celei din Com Valea Mare unde este propusa a fi desfasurata acticvitatea ce se doreste a fi finantata prin proiect; Numarul angajatilor in anul 2012 este 3.- asociat 
– actionar majoritar (pondere 50%) la SC Rav Transport SRL, societate inregistrata la Registrul Comertului cu J28/544/2008, CUI 23901325, avand cod CAEN secundar 
2222 „Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic”, insa fara a fi autorizat sa desfasoare aceasta activitate. La punctul 1.1 s-a bifat NU deoarece in urma verificar
efectuate in baza de date RECOM s-a constatat ca solicitantul, persoana fizica care declara ca se va autoriza ca intreprindere individuala cu 8 angajati figureaza fara sa 
declare in documentul 11.3 la data depunerii proiectului ca este: - asociat – majoritar (pondere 50%) la SC RC Plast Generic Quality SRL, societate inregistrata la Registrul 
Comertului cu J28/120/2011 CUI 28105317, avand cod CAEN principal 2222 „Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic”, activitatea autorizata conform art 15 
din legea 359/2004 care se desfasoara in Mun Slatina, Str Grigore Alexandrescu Nr 17 bis, Hala C13 Jud Olt, piata adiacenta celei din Com Valea Mare unde este propusa 
a fi desfasurata acticvitatea ce se doreste a fi finantata prin proiect; Numarul angajatilor in anul 2012 este 3.- asociat – actionar majoritar (pondere 50%) la SC Rav Transp
SRL, societate inregistrata la Registrul Comertului cu J28/544/2008, CUI 23901325, avand cod CAEN secundar 2222 „Fabricarea articolelor de ambalaj din material 
plastic”, insa fara a fi autorizat sa desfasoare aceasta activitate. La EG1 s – a bifat NU din urmatoarele motive: Conform informatiilor mentionate in Studiu de fezabilitate 
reiese ca terenul pe care va fi amplasata investitia este situat in intravilanul comunei Valea Mare, Jud. Olt cu o suprafata de 526 mp, pe tarlaua 3, parcela 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 
5/1, 5/2, 4/1, 4/2, 4/3 cu numar cadastral 10995. Proprietatea detinuta de Gusoi Neaga Razvan Florin conform contractului de vanzare – cumparate 1460/24.09.2012 in 
suprafata de 526 mp teren arabil este identificat cu numarul cadastral 10996, rezultat in baza actului de dezlipire a unei suprafete de 5206 mp, este situata in intravilanul si 
extravilanul comunei Valea Mare, Jud. Olt. Conform informatiilor mentionate in Certificatul de Urbanism nr 32/25.09.2012 emis de Consiliul Local Valea Mare terenul in 
suprafata de 526 mp este situata in intravilanul comunei Valea Mare, Jud. Olt sola 3 parcela 6/1, 6/2/1 si 6/3/1, identificat cu numar cadastral 10996. In acest certificat de 
urbanism nu este mentionata parcela 6/4/1, deoarece conform actului de dezlipire aceasta parcela este situata in extravilanul comunei Valea Mare, Jud. Olt, nefiind 
prezentat certificat de urbanism eliberat de Consiliul Judetean Olt. La EG2 s-a bifat NU, deoarece terenul pe care va fi amplasata investitia mentionata la punctul 3.1 nu 
corespunde cu extrasul de carte funciara, contractul de vanzare cumparare si certificatul de urbanism . Referitor la retelele de utilitati retele (energie electrica, retea 
canalizare) nu au fost prezentate lungimi, lăţimi, diametre, materiale, condiţii de pozare, caracteristicile principale ale retelelor separat, atat pentru cele care se executa in 
interiorul cat si pentru cele care se executa in exteriorul amplasamentului delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului de investitie. Nu au fost evidentiate 
in categoria “cheltuieli neeligibile” cheltuielile aferente lucrarilor executate in exteriorul amplasamentului delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului de 
investitie pentru energia electrica si canalizare (sistemul de canalizare s-a constatat a fi inexistent la vizita pe teren, desi in studiul de fezabilitate se face mentiunea ca “ap
uzate vor fi conduse la reteaua exterioara de canalizare existent in zona”). Nu sunt prezentate principalele caracteristici ale platformei betonate, spatiilor verzi si a 
imprejmuirii incintei ( lungime, latime, etc).Nu exista concordanta intre studiul de fezabilitate si plansele desenate In ceea ce priveste fluxul tehnologic al activitatii, acesta nu 
este prezentat. La EG1 s – a bifat NU din urmatoarele motive: Conform informatiilor mentionate in Studiu de fezabilitate reiese ca terenul pe care va fi amplasata investitia 
este situat in intravilanul comunei Valea Mare, Jud. Olt cu o suprafata de 526 mp, pe tarlaua 3, parcela 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 5/1, 5/2, 4/1, 4/2, 4/3 cu numar cadastral 10995. 
Proprietatea detinuta de Gusoi Neaga Razvan Florin conform contractului de vanzare – cumparate 1460/24.09.2012 in suprafata de 526 mp teren arabil este identificat cu 
numarul cadastral 10996, rezultat in baza actului de dezlipire a unei suprafete de 5206 mp, este situata in intravilanul si extravilanul comunei Valea Mare, Jud. Olt. Conform 
informatiilor mentionate in Certificatul de Urbanism nr 32/25.09.2012 emis de Consiliul Local Valea Mare terenul in suprafata de 526 mp este situata in intravilanul comunei 
Valea Mare, Jud. Olt sola 3 parcela 6/1, 6/2/1 si 6/3/1, identificat cu numar cadastral 10996. In acest certificat de urbanism nu este mentionata parcela 6/4/1, deoarece 
conform actului de dezlipire aceasta parcela este situata in extravilanul comunei Valea Mare, Jud. Olt, nefiind prezentat certificat de urbanism eliberat de Consiliul Judetean 
Olt. La EG2 s-a bifat NU, deoarece terenul pe care va fi amplasata investitia mentionata la punctul 3.1 nu corespunde cu extrasul de carte funciara, contractul de vanzare 
cumparare si certificatul de urbanism . Referitor la retelele de utilitati retele (energie electrica, retea canalizare) nu au fost prezentate lungimi, lăţimi, diametre, materiale, 
condiţii de pozare, caracteristicile principale ale retelelor separat, atat pentru cele care se executa in interiorul cat si pentru cele care se executa in exteriorul 
amplasamentului delimitat din punct de vedere juridic ca apartinand obiectivului de investitie Nu au fost evidentiate in categoria “cheltuieli neeligibile” cheltuielile aferen
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1086 312 M 01 12 4 30 00027 2012 9 28

DOTAREA CU TRACTOR SI 
UTILAJE 

AGRICOLE,DIVERSIFICAREA 
SERVICIILOR CATRE 

POPULATIA RURALA DIN 
ZONA COMUNEI GIUVARASTI 
,SAT GIUVARASTI, JUD.OLT 

DE CATRE PF NAIDIN RODICA

NAIDIN RODICA OLT
Comuna/Oras 

GIUVARASTI Sat 
GIUVARASTI

- - - - - - - - - - 161.820 0 113.274 0 48.546 166.419.118

Punctul 1.2 Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F deoarece nu a bifat casuta de la punctul 5 Punctul 1.2 
Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F deoarece nu a bifat casuta de la punctul 5 EG1 S-a bifat NU deoarece 
solicitantul nu respecta clauzele din contractul de vanzare-cumparere nr. 39/17.01.2011 deoarece conform Hotararii Consiliului Local Giuvarasti nr.21/2010, cumparatorul 
este obligat ca in urmatorii cinci ani de la data incheierii prezentului contract sa desfasoare activitati de crestere a animalelor, in imobilele cumparate, ulterior va desfasura 
activitati agricole.Prin urmare acest imobil nu corespunde necesitatilor si oportunitatilor investitiei.EG6 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu respecta clauzele din contractul 
de vanzare-cumparere nr. 39/17.01.2011 deoarece conform Hotararii Consiliului Local Giuvarasti nr.21/2010, cumparatorul este obligat ca in urmatorii cinci ani de la data 
incheierii prezentului contract sa desfasoare activitati de crestere a animalelor, in imobilele cumparate, ulterior va desfasura activitati agricole.Prin urmare acest imobil nu 
corespunde necesitatilor si oportunitatilor investitiei. EG1 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu respecta clauzele din contractul de vanzare-cumparere nr. 39/17.01.2011 
deoarece conform Hotararii Consiliului Local Giuvarasti nr.21/2010, cumparatorul este obligat ca in urmatorii cinci ani de la data incheierii prezentului contract sa desfasoare 
activitati de crestere a animalelor, in imobilele cumparate, ulterior va desfasura activitati agricole.Prin urmare acest imobil nu corespunde necesitatilor si oportunitatilor 
investitiei.EG6 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu respecta clauzele din contractul de vanzare-cumparere nr. 39/17.01.2011 deoarece conform Hotararii Consiliului Local 
Giuvarasti nr.21/2010, cumparatorul este obligat ca in urmatorii cinci ani de la data incheierii prezentului contract sa desfasoare activitati de crestere a animalelor, in 
imobilele cumparate, ulterior va desfasura activitati agricole.Prin urmare acest imobil nu corespunde necesitatilor si oportunitatilor investitiei. Pct 7-3.7 S-a bifau NU 
deoarece solicitantul a trecut valoarea TVA-ului pe coloana cheltuielilor eligibile dar in declaratia pe propria raspundere -F solicitantul a declarat pe propria raspundere ca 
este inregistrat in scopuri de TVA Pct 7-3.7 S-a bifau NU deoarece solicitantul a trecut valoarea TVA-ului pe coloana cheltuielilor eligibile dar in declaratia pe propria 
raspundere -F solicitantul a declarat pe propria raspundere ca este inregistrat in scopuri de TVA La verificarea Cererii de Finantare s-a constatat ca sotul Naidin Valerica 
figureaza inregistrat la APIA cu o suprafata de 142,46 ha teren .S-a listat print-screenul de la APIA si se ataseaza la fisa E3.1 Conform doc. 18 –PRECONTRACTE 
PENTRU PROIECTELE AFERENTE CODURILOR CAEN 0161 SI 7731 solicitanta Naidin Rodica are incheiat contract de prestari servicii cu sotul Naidin Valerica pentru 
efectuarea urmatoarelor serviciii: arat,semanat,discuit,cultivat,recoltatDin punct de vedere al evaluatorului solicitantul a incercat crearea de conditii artificiale . La verificarea 
Cererii de Finantare s-a constatat ca sotul Naidin Valerica figureaza inregistrat la APIA cu o suprafata de 142,46 ha teren .S-a listat print-screenul de la APIA si se ataseaza 
la fisa E3.1 Conform doc. 18 –PRECONTRACTE PENTRU PROIECTELE AFERENTE CODURILOR CAEN 0161 SI 7731 solicitanta Naidin Rodica are incheiat contract 
de prestari servicii cu sotul Naidin Valerica pentru efectuarea urmatoarelor serviciii: arat,semanat,discuit,cultivat,recoltatDin punct de vedere al evaluatorului solicitantul a 
incercat crearea de conditii artificiale . Punctul 1.2 Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F deoarece nu a bifat 
casuta de la punctul 5EG1 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu respecta clauzele din contractul de vanzare-cumparere nr. 39/17.01.2011 eoarece conform Hotararii 
Consiliului Local Giuvarasti nr.21/2010, cumparatorul este obligat ca in urmatorii cinci ani de la data incheierii prezentului contract sa desfasoare activitati de crestere a 
animalelor, in imobilele cumparate, ulterior va desfasura activitati agricole.Prin urmare acest imobil nu corespunde necesitatilor si oportunitatilor investitiei.EG6 S-a bifat NU 
deoarece solicitantul nu respecta clauzele din contractul de vanzare-cumparere nr. 39/17.01.2011 deoarece conform Hotararii Consiliului Local Giuvarasti nr.21/2010, 
cumparatorul este obligat ca in urmatorii cinci ani de la data incheierii prezentului contract sa desfasoare activitati de crestere a animalelor, in imobilele cumparate, ulterior 
va desfasura activitati agricole.Prin urmare acest imobil nu corespunde necesitatilor si oportunitatilor investitiei.Pct 7-3.7 S-a bifau NU deoarece solicitantul a trecut valoarea 
TVA-ului pe coloana cheltuielilor eligibile dar in declaratia pe propria raspundere -F solicitantul a declarat pe propria raspundere ca este inregistrat in scopuri de TVALa 
verificarea Cererii de Finantare s-a constatat ca sotul Naidin Valerica figureaza inregistrat la APIA cu o suprafata de 142,46 ha teren .S-a listat print-screenul de la APIA si 
se ataseaza la fisa E3.1 Conform doc. 18 –PRECONTRACTE PENTRU PROIECTELE AFERENTE CODURILOR CAEN 0161 SI 7731 solicitanta Naidin Rodica are 
incheiat contract de prestari servicii cu sotul Naidin Valerica pentru efectuarea urmatoarelor serviciii: arat,semanat,discuit,cultivat,recoltatDin punct de vedere al 
evaluatorului solicitantul a incercat crearea de conditii artificiale. Cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarata 
eligibila deoarece solicitantul nu respecta clauzele din contractul de vanzare-cumparere nr. 39/17.01.2011 deoarece conform Hotararii Consiliului Local Giuvarasti nr. 
21/2010, cumparatorul este obligat ca in urmatorii cinci ani de la data incheierii prezentului contract sa desfasoare activitati de crestere a animalelor, in imobilele cumparate, 
ulterior va desfasura activitati agricole.Prin urmare acest imobil nu corespunde necesitatilor si oportunitatilor investitiei. Punctul 1.2 Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate 
angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F deoarece nu a bifat casuta de la punctul 5EG1 S-a bifat NU deoarece solicitantul nu respecta clauzele din 
contractul de vanzare-cumparere nr 39/17 01 2011 eoarece conform Hotararii Consiliului Local Giuvarasti nr 21/2010 cumparatorul este obligat ca in urmatorii cinci ani d

1087 312 M 01 12 4 30 00030 2012 9 28

DIVERSIFICAREA SI 
MODERNIZARE SERVICIILOR 

DIN MEDIUL RURAL   PRIN 
ACTIVITATI DE TESTARE SI 

CERTIFICARE,DIAGNOSTICA
REA SI REPARAREA RETELEI 

DE COMUNICATII SI 
ECHIPAMENTE ADIACENTE 
CA URMARE A DOTARII CU 
UTILAJE SI ECHIPAMENTE 
SPECIFICE  A SC CENTRUL 
DE DEZVOLTARE PENTRU 
TEHNOLOGII AVANSATE 

COMPANY SRL COM.ORLEA 
JUD.OLT 

SC CENTRUL DE 
DEZVOLTARE 

PENTRU 
TEHNOLOGII 
AVANSATE 

COMPANY SRL

OLT
Comuna/Oras 

ORLEA Sat ORLEA 
NOUA

- - - - - - - - - - 87.573 0 61.301 0 26.272 166.480.419

S-a bifat nu , deoarece la verificarea in ONRC s-a observat existenta firmei SC Rapsodia Srl in care administratorul detine actiuni in procent de 50% , SC CENTRUL DE 
DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE COMPANY SRL avand ca si obiect de activitate principal 9512 ,iar printre activitatile secundare fiind si codul caen 
9511 iar Sc Rapsodia Srl are ca si obiect de activitate principal 4741 ,iar printre activitatile secundare fiind si codul caen 9511 consideram ca Declaratia de incadrare in 
categoria inteprinderilor autonome fiind NEADEVARATA ,societatea desfasurand activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta sau piete adiacente. S-a 
bifat nu , deoarece la verificarea in ONRC s-a observat existenta firmei SC Rapsodia Srl in care administratorul detine actiuni in procent de 50% , SC CENTRUL DE 
DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE COMPANY SRL avand ca si obiect de activitate principal 9512 ,iar printre activitatile secundare fiind si codul caen 
9511 iar Sc Rapsodia Srl are ca si obiect de activitate principal 4741 ,iar printre activitatile secundare fiind si codul caen 9511 consideram ca Declaratia de incadrare in 
categoria inteprinderilor autonome fiind NEADEVARATA ,societatea desfasurand activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta sau piete adiacente. S-a 
bifat nu , deoarece la verificarea in ONRC s-a observat existenta firmei SC Rapsodia Srl in care administratorul detine actiuni in procent de 50% , SC CENTRUL DE 
DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE COMPANY SRL avand ca si obiect de activitate principal 9512 ,iar printre activitatile secundare fiind si codul caen 
9511 iar Sc Rapsodia Srl are ca si obiect de activitate principal 4741 ,iar printre activitatile secundare fiind si codul caen 9511 consideram ca Declaratia de incadrare in 
categoria inteprinderilor autonome fiind NEADEVARATA ,societatea desfasurand activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta sau piete adiacente. S-a 
bifat nu , deoarece la verificarea in ONRC s-a observat existenta firmei SC Rapsodia Srl in care administratorul detine actiuni in procent de 50% , SC CENTRUL DE 
DEZVOLTARE PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE COMPANY SRL avand ca si obiect de activitate principal 9512 ,iar printre activitatile secundare fiind si codul caen 
9511 iar Sc Rapsodia Srl are ca si obiect de activitate principal 4741 ,iar printre activitatile secundare fiind si codul caen 9511 consideram ca Declaratia de incadrare in 
categoria inteprinderilor autonome fiind NEADEVARATA ,societatea desfasurand activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta sau piete adiacente.

1088 312 M 01 12 4 30 00025 2012 9 28

INFIINTARE 
MICROINTREPRINDERE IN 
COMUNA IANCA, JUDETUL 

OLT

SC MYM AGRO 
NICOLAE SRL OLT

Comuna/Oras 
IANCA Sat IANCA; 

Comuna/Oras 
IANCA Sat POTELU

- - - - - - - - - - 255.000 0 198.000 0 57.000 166.678.419

EG1- Solicitantul nu a prezentat informatiile suplimentare solicitateEG6-Solicitantul nu a prezentat informatiile suplimentare solicitate EG1- Solicitantul nu a prezentat 
informatiile suplimentare solicitateEG6-Solicitantul nu a prezentat informatiile suplimentare solicitate Solicitantul nu a prezentat baza de date cu preturi de referinta si nici 
oferte , desi au fost solicitate, neprezentand informatiile suplimentare solicitate Solicitantul nu a prezentat baza de date cu preturi de referinta si nici oferte , desi au fost 
solicitate, neprezentand informatiile suplimentare solicitate Solicitantul a creat conditii artificiale deoarece in societatea solicitanta actionar unic este sotia administratorului, 
administrator care unic la SC DUMISMAR SRL si la MITRICA V IONEL PFA, societati care au contracte pe masura 121 cu APDRP. Deasemenea este anexat 
precontractul de servicii cu SC DUMISMAR SRL, ca urmare societatea solicitanta , unde actionar sotia, presteaza servicii la alta societate unde actionar este sotul. Tinand 
cont de aceste aspecte consideram ca sunt create conditii artificiale pentru a benefia de ajutor public nerambursabil Solicitantul a creat conditii artificiale deoarece in 
societatea solicitanta actionar unic este sotia administratorului, administrator care unic la SC DUMISMAR SRL si la MITRICA V IONEL PFA, societati care au contracte pe 
masura 121 cu APDRP. Deasemenea este anexat precontractul de servicii cu SC DUMISMAR SRL, ca urmare societatea solicitanta , unde actionar sotia, presteaza serv
la alta societate unde actionar este sotul. Tinand cont de aceste aspecte consideram ca sunt create conditii artificiale pentru a benefia de ajutor public nerambursabil EG1- 
Solicitantul nu a prezentat informatiile suplimentare solicitateEG6-Solicitantul nu a prezentat informatiile suplimentare solicitatePct.4 Solicitantul nu a prezentat baza de da
cu preturi de referinta si nici oferte , desi au fost solicitate, neprezentand informatiile suplimentare solicitatePct.6 Solicitantul a creat conditii artificiale deoarece in societatea 
solicitanta actionar unic este sotia administratorului, administrator care unic la SC DUMISMAR SRL si la MITRICA V IONEL PFA, societati care au contracte pe masura 
121 cu APDRP. Deasemenea este anexat precontractul de servicii cu SC DUMISMAR SRL, ca urmare societatea solicitanta , unde actionar sotia, presteaza servicii la alta 
societate unde actionar este sotul. Tinand cont de aceste aspecte consideram ca sunt create conditii artificiale pentru a benefia de ajutor public nerambursabil EG1- 
Solicitantul nu a prezentat informatiile suplimentare solicitateEG6-Solicitantul nu a prezentat informatiile suplimentare solicitatePct.4 Solicitantul nu a prezentat baza de da
cu preturi de referinta si nici oferte , desi au fost solicitate, neprezentand informatiile suplimentare solicitatePct.6 Solicitantul a creat conditii artificiale deoarece in societatea 
solicitanta actionar unic este sotia administratorului, administrator care unic la SC DUMISMAR SRL si la MITRICA V IONEL PFA, societati care au contracte pe masura 
121 cu APDRP. Deasemenea este anexat precontractul de servicii cu SC DUMISMAR SRL, ca urmare societatea solicitanta , unde actionar sotia, presteaza servicii la alta 
societate unde actionar este sotul. Tinand cont de aceste aspecte consideram ca sunt create conditii artificiale pentru a benefia de ajutor public nerambursabil
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1089 312 C 01 12 4 30 00037 2012 9 28

INFIINTARE 
MICROINTREPRINDERE IN 
COMUNA SARBII MAGURA, 

JUDETUL OLT 

GRECEA ALIN-
STELIAN OLT

Comuna/Oras 
SARBII - MAGURA 

Sat VITANESTI
- - - - - - - - - - 200.000 10.000 170.000 0 30.000 166.848.419

Pct.1.6 Prin formularul E3.4 s-au solicitat clarificari cu privire la codul CAEN al activitatii finantate prin proiect.In cererea de finantare si M.J. sunt trecute doua coduri CAEN 
1629 si 0161. Conform precizarilor solicitantul, din formularul E3.4 partea II, se solicita finantare pe cod CAEN 1629. EG6 Grecea Alin Stelian isi propune realizarea unei 
unitati complete pentru producerea de peleti de biomasa.Investitia va fi realizata in anexa C2 , aceasta anexa conform Doc.3 are o suprafata de 89 mp din masuratori.Prin 
formularul E3.4 s-a solicitat o prezentarea tehnica a constructiei in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati).Conform precizarilor din formularul E3.4 
partea II aceasta constructie este pe doua nivele cu suprafata utila de 40 mp (10x4), primul nivel este zidit cu boltari de ciment si este compartimentat in doua incinte egale 
cu o inaltime de 2,5 m, la care podeaua si primul nivel sunt betonate.Cel de-al doilea nivel ocupa zona dintre plafonul primului nivel si acoperis si este imprejmuit cu o 
structura de lemn, inaltimea acestui nivel este cuprinsa intre 2 si 4 m.In fata cladirii se afla o platforma betonata acoperita cu o suprafata de 40 mp.Cu privire la utilitatii 
solicitantul precizeaza ca amplasamentul este conectat la reteaua de energie electrica existent in comuna Sârbi Măgura, la o retea proprie de alimentare cu apa si canaliz
proprie.La vizita pe teren s-a constata ca anexa C2, ce face obiectul investitiei nu este racordata la reteaua de energie electrica si nu este prevazuta cu instalatie 
electrica.Conform precizarilor solicitantului constructia are o suprafata utila de 80 mp.Conform ofertei de pret pentru linia de peletizare este nevoie de o hala de productie de 
cca 100 mp fara spatiu de depozitare a materiei prime si a produsului finit.Anexa C2 ce face obiectul investitiei este o constructie compartimentata cu o suprafata utila la 
nivelul solului de 80mp .Prin formularul E3.4 s-a solicita un plan de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic, semnat de elaborator, cu dimensionarea utilajelor pe fluxul 
tehnologic, in care sa tinia cont de dimensiunea utilajelor din oferta si dimensiunea constructiei ce face obiectul investitiei.Solicitantul nu a prezentat planul de amplasare a 
utilajelor pe fluxul tehnologic cu dimensionarea utilajelor pe fluxul tehnologic, in care sa tinia cont de dimensiunea utilajelor din oferta si dimensiunea constructiei ce face 
obiectul investitiei, a precizat locul in care vor fi amplasate utilajele ce intra in componenta liniei de peletizare, dar nu a precizat cum se realizeaza legatura intre aceste 
utilaje pe fluxul tehnologic intr-o cladire compartimentata si supraetajata.Se considera ca spatiu este insuficient pentru realizarea fluxului tehnologic al liniei de peletizare. 
EG6 Grecea Alin Stelian isi propune realizarea unei unitati complete pentru producerea de peleti de biomasa.Investitia va fi realizata in anexa C2 , aceasta anexa conform 
Doc.3 are o suprafata de 89 mp din masuratori.Prin formularul E3.4 s-a solicitat o prezentarea tehnica a constructiei in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclu
utilitati).Conform precizarilor din formularul E3.4 partea II aceasta constructie este pe doua nivele cu suprafata utila de 40 mp (10x4), primul nivel este zidit cu boltari de 
ciment si este compartimentat in doua incinte egale cu o inaltime de 2,5 m, la care podeaua si primul nivel sunt betonate.Cel de-al doilea nivel ocupa zona dintre plafonul 
primului nivel si acoperis si este imprejmuit cu o structura de lemn, inaltimea acestui nivel este cuprinsa intre 2 si 4 m.In fata cladirii se afla o platforma betonata acoperita 
cu o suprafata de 40 mp.Cu privire la utilitatii solicitantul precizeaza ca amplasamentul este conectat la reteaua de energie electrica existent in comuna Sârbi Măgura, la o 
retea proprie de alimentare cu apa si canalizare proprie.La vizita pe teren s-a constata ca anexa C2, ce face obiectul investitiei nu este racordata la reteaua de energie 
electrica si nu este prevazuta cu instalatie electrica.Conform precizarilor solicitantului constructia are o suprafata utila de 80 mp.Conform ofertei de pret pentru linia de 
peletizare este nevoie de o hala de productie de cca 100 mp fara spatiu de depozitare a materiei prime si a produsului finit.Anexa C2 ce face obiectul investitiei este o 
constructie compartimentata cu o suprafata utila la nivelul solului de 80mp .Prin formularul E3.4 s-a solicita un plan de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic, semnat de 
elaborator, cu dimensionarea utilajelor pe fluxul tehnologic, in care sa tinia cont de dimensiunea utilajelor din oferta si dimensiunea constructiei ce face obiectul 
investitiei.Solicitantul nu a prezentat planul de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic cu dimensionarea utilajelor pe fluxul tehnologic, in care sa tinia cont de dimensiun
utilajelor din oferta si dimensiunea constructiei ce face obiectul investitiei, a precizat locul in care vor fi amplasate utilajele ce intra in componenta liniei de peletizare, dar nu 
a precizat cum se realizeaza legatura intre aceste utilaje pe fluxul tehnologic intr-o cladire compartimentata si supraetajata.Se considera ca spatiu este insuficient pentru 
realizarea fluxului tehnologic al liniei de peletizare. EG6 Grecea Alin Stelian isi propune realizarea unei unitati complete pentru producerea de peleti de biomasa.Investitia va 
fi realizata in anexa C2 , aceasta anexa conform Doc.3 are o suprafata de 89 mp din masuratori.Prin formularul E3.4 s-a solicitat o prezentarea tehnica a constructiei in care 
urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati).Conform precizarilor din formularul E3.4 partea II aceasta constructie este pe doua nivele cu suprafata utila de 40 
mp (10x4), primul nivel este zidit cu boltari de ciment si este compartimentat in doua incinte egale cu o inaltime de 2,5 m, la care podeaua si primul nivel sunt betonate.Cel 
de-al doilea nivel ocupa zona dintre plafonul primului nivel si acoperis si este imprejmuit cu o structura de lemn, inaltimea acestui nivel este cuprinsa intre 2 si 4 m.In fata 
cladirii se afla o platforma betonata acoperita cu o suprafata de 40 mp.Cu privire la utilitatii solicitantul precizeaza ca amplasamentul este conectat la reteaua de energie 
electrica existent in comuna Sârbi Măgura, la o retea proprie de alimentare cu apa si canalizare proprie.La vizita pe teren s-a constata ca anexa C2, ce face obiectul 
investitiei nu este racordata la reteaua de energie electrica si nu este prevazuta cu instalatie electrica.Conform precizarilor solicitantului constructia are o suprafata utila de 
80 mp Conform ofertei de pret pentru linia de peletizare este nevoie de o hala de productie de cca 100 mp fara spatiu de depozitare a materiei prime si a produsu

1090 312 M 01 12 4 30 00023 2012 9 28 „ACHIZITIE UTILAJE - MATEI 
VALERIU MIHAI”

MATEI VALERIU 
MIHAI OLT

Comuna/Oras 
PARSCOVENI Sat 

PARSCOVENI
- - - - - - - - - - 106.050 0 74.235 0 31.815 166.922.654

Pct 1.2 Solicitantul are un proiect depus pe masura 112 in sesiunea 01/12-06.08.2013. Conform fisei M112 solicitantul poate accesa masurile din PNDR Axa I 
(111,121,125,si 141)si Axa II Pct 1.2 Solicitantul are un proiect depus pe masura 112 in sesiunea 01/12-06.08.2013. Conform fisei M112 solicitantul poate accesa masurile 
din PNDR Axa I (111,121,125,si 141)si Axa II EG 2 -Informatiile cuprinse in precontracte (doc. 18) nu sunt in concordanta cu doc. 1 (MJ).Prin proiect se doreste 
achizitionarea unei combine agricole,in doc. 1 (Mj) la pagina 26 olicitantul face referire la utilizarea unui utilaj performant-tractorul -de pregatire a patului erminativ ,precum
a echipamentelor aferente acestuia -plug scade timpul alocat lucrarilor de pregatire a solului, acestea ducand la realizarea la timp si de calitate a lucrarilor de arat ,discuit si 
grapat,insamantat.Precontractele sunt pentru prestari de sevicii de mecanizare-recoltare. In continutul precontractelor de prestari servicii sunt neconcordante cu privire la 
numele "Beneficiarului" precontractului si la suprafata detinuta de acesta.Solicitantul detine exploatatie agricola ,are proiect depus pe masura 112 in cadrul sesiuni 01/12-
07.06.2012,exista riscul ca solicitantul sa presteze servicii agricole si pentru ferma proprie . EG 2 -Informatiile cuprinse in precontracte (doc. 18) nu sunt in concordanta cu 
doc. 1 (MJ).Prin proiect se doreste achizitionarea unei combine agricole,in doc. 1 (Mj) la pagina 26 olicitantul face referire la utilizarea unui utilaj performant-tractorul -de 
pregatire a patului erminativ ,precum si a echipamentelor aferente acestuia -plug scade timpul alocat lucrarilor de pregatire a solului, acestea ducand la realizarea la timp si 
de calitate a lucrarilor de arat ,discuit si grapat,insamantat.Precontractele sunt pentru prestari de sevicii de mecanizare-recoltare. In continutul precontractelor de prestari 
servicii sunt neconcordante cu privire la numele "Beneficiarului" precontractului si la suprafata detinuta de acesta.Solicitantul detine exploatatie agricola ,are proiect depus 
pe masura 112 in cadrul sesiuni 01/12-07.06.2012,exista riscul ca solicitantul sa presteze servicii agricole si pentru ferma proprie -Informatiile cuprinse in precontracte (doc. 
18) nu sunt in concordanta cu doc. 1 (MJ).Prin proiect se doreste achizitionarea unei combine agricole,in doc. 1 (Mj) la pagina 26 solicitantul face referire la utilizarea unui 
utilaj performant-tractorul -de pregatire a patului erminativ ,precum si a echipamentelor aferente acestuia -plug scade timpul alocat lucrarilor de pregatire a solului, acestea 
ducand la realizarea la timp si de calitate a lucrarilor de arat ,discuit si grapat,insamantat.Precontractele sunt pentru prestari de sevicii de mecanizare-recoltare. In continutul 
precontractelor de prestari servicii sunt neconcordante cu privire la numele "Beneficiarului" precontractului si la suprafata detinuta de acesta.Solicitantul detine exploatatie 
agricola ,are proiect depus pe masura 112 in cadrul sesiuni 01/12-07.06.2012,exista riscul ca solicitantul sa presteze servicii agricole si pentru ferma proprie . -Informatiile 
cuprinse in precontracte (doc. 18) nu sunt in concordanta cu doc. 1 (MJ).Prin proiect se doreste achizitionarea unei combine agricole,in doc. 1 (Mj) la pagina 26 solicitantul 
face referire la utilizarea unui utilaj performant-tractorul -de pregatire a patului erminativ ,precum si a echipamentelor aferente acestuia -plug scade timpul alocat lucrarilor de 
pregatire a solului, acestea ducand la realizarea la timp si de calitate a lucrarilor de arat ,discuit si grapat,insamantat.Precontractele sunt pentru prestari de sevicii de 
mecanizare-recoltare. In continutul precontractelor de prestari servicii sunt neconcordante cu privire la numele "Beneficiarului" precontractului si la suprafata detinuta de 
acesta.Solicitantul detine exploatatie agricola ,are proiect depus pe masura 112 in cadrul sesiuni 01/12-07.06.2012,exista riscul ca solicitantul sa presteze servicii agricole si 
pentru ferma proprie . Pct.1 Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare nu sunt corecte deoarece solicitantul are atasat la dosarul Cererii de 
Finantare scrisoare de confort iar in Bugetul Indicativ- Planul de afaceri suma privind cofinantarea privata este trecutape autofinantare Pct. 7-Conform Declaratiei F din 
Cererea de Finantare solicitantul nu este platitor de TVA, valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile nu este trecuta pe coloana cheltuieli eligibile. Pct.1 Informaţiile furniza
în cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare nu sunt corecte deoarece solicitantul are atasat la dosarul Cererii de Finantare scrisoare de confort iar in Bugetul 
Indicativ- Planul de afaceri suma privind cofinantarea privata este trecutape autofinantare Pct. 7-Conform Declaratiei F din Cererea de Finantare solicitantul nu este platitor 
de TVA, valoarea TVA aferenta cheltuielilor eligibile nu este trecuta pe coloana cheltuieli eligibile. Pct.4 Solicitantul a prezentat trei oferte pentru acelasi tip de combina de la 
trei furnizori. Pct.4 Solicitantul a prezentat trei oferte pentru acelasi tip de combina de la trei furnizori. Pct 6 Solicitantul detine exploatatie agricola si are depus proiect pe 
masura 112 in sesiunea 01/12-06.08.2013,exista riscul ca solicitantul sa presteze servicii agricole si pentru ferma proprie, Conform fisei M112 solicitantul poate accesa 
masurile din PNDR Axa I (111,121,125,si 141) si Axa II Pct 6 Solicitantul detine exploatatie agricola si are depus proiect pe masura 112 in sesiunea 01/12-
06.08.2013,exista riscul ca solicitantul sa presteze servicii agricole si pentru ferma proprie, Conform fisei M112 solicitantul poate accesa masurile din PNDR Axa I 
(111,121,125,si 141) si Axa II Pct 1.2 Solicitantul are un proiect depus pe masura 112 in sesiunea 01/12-06.08.2013. conform fisei M112 solicitantul poate accesa masurile 
din PNDR Axa I (111,121,125,si 141)si Axa IIEG 2 -Informatiile cuprinse in precontracte (doc. 18) nu sunt in concordanta cu doc. 1 (MJ).Prin proiect se doreste 
achizitionarea unei combine agricole,in doc. 1 (Mj) la pagina 26 olicitantul face referire la utilizarea unui utilaj performant-tractorul -de pregatire a patului erminativ ,precum
a echipamentelor aferente acestuia -plug scade timpul alocat lucrarilor de pregatire a solului, acestea ducand la realizarea la timp si de calitate a lucrarilor de arat ,discuit si 
grapat,insamantat.Precontractele sunt pentru prestari de sevicii de mecanizare-recoltare. In continutul precontractelor de prestari servicii sunt neconcordante cu privire la 
numele "Beneficiarului" precontractului si la suprafata detinuta de acesta Solicitantul detine exploatatie agricola are proiect depus pe masura 112 in cadrul sesiuni 01/

1091 312 M 01 12 4 30 00021 2012 9 28 ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 
PENTRU PRINTURI DIVERSE

BUICESCU 
VICTORIA MARIA OLT

Comuna/Oras 
STREJESTI Sat 

STREJESTI
- - - - - - - - - - 108.460 0 92.191 0 16.269 167.014.845

Conform contractului de comodat nr. 2041/21.09.2012, comodatarul detine o magazie in suprafata de 9,60 mp impreuna cu dreptul de servitute in suprafata de 75mp.La 
data vizitei pe teren, incinta unde solicitantul doreste sa-si amplaseze fluxul tehnologic, era racordata la reteaua electrica, dar nu exista record la reteaua de apa si 
canalizare. Spatiul propus pentru amplasarea fluxului tehnologic precum si pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect nu corespunde necesitatilor si oportunitatii 
investitiei. Consideram ca spatiul este impropriu pentru desfasuarea activitatii propuse prin proiect.Amplasamentul are acces la DN 64. Conform contractului de comodat nr. 
2041/21.09.2012, comodatarul detine o magazie in suprafata de 9,60 mp impreuna cu dreptul de servitute in suprafata de 75mp.La data vizitei pe teren, incinta unde 
solicitantul doreste sa-si amplaseze fluxul tehnologic, era racordata la reteaua electrica, dar nu exista record la reteaua de apa si canalizare. Spatiul propus pentru 
amplasarea fluxului tehnologic precum si pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect nu corespunde necesitatilor si oportunitatii investitiei. Consideram ca spatiul 
este impropriu pentru desfasuarea activitatii propuse prin proiect.Amplasamentul are acces la DN 64. 4.4-Solicitantul a atasat o oferta pentru echipamente care nu este 
semnata si stampilata.Pentru multifunctional color A3 KONICA MINOLTA BIZHUB C554 A3 (2BUC.), solicitantul nu a atasat trei oferte valoarea fiind de 22500 euro/buc. 
4.4-Solicitantul a atasat o oferta pentru echipamente care nu este semnata si stampilata.Pentru multifunctional color A3 KONICA MINOLTA BIZHUB C554 A3 (2BUC.), 
solicitantul nu a atasat trei oferte, valoarea fiind de 22500 euro/buc. Conform contractului de comodat nr. 2041/21.09.2012, comodatarul detine o magazie in suprafata de 
9,60 mp impreuna cu dreptul de servitute in suprafata de 75mp.La data vizitei pe teren, incinta unde solicitantul doreste sa-si amplaseze fluxul tehnologic, era racordata la 
reteaua electrica, dar nu exista record la reteaua de apa si canalizare. Spatiul propus pentru amplasarea fluxului tehnologic precum si pentru desfasurarea activitatii propuse 
prin proiect nu corespunde necesitatilor si oportunitatii investitiei. Consideram ca spatiul este impropriu pentru desfasuarea activitatii propuse prin proiect.Amplasamentul 
are acces la DN 64. Conform contractului de comodat nr. 2041/21.09.2012, comodatarul detine o magazie in suprafata de 9,60 mp impreuna cu dreptul de servitute in 
suprafata de 75mp.La data vizitei pe teren, incinta unde solicitantul doreste sa-si amplaseze fluxul tehnologic, era racordata la reteaua electrica, dar nu exista record la 
reteaua de apa si canalizare. Spatiul propus pentru amplasarea fluxului tehnologic precum si pentru desfasurarea activitatii propuse prin proiect nu corespunde necesitatilor 
si oportunitatii investitiei. Consideram ca spatiul este impropriu pentru desfasuarea activitatii propuse prin proiect.Amplasamentul are acces la DN 64.
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1092 312 C 01 12 4 30 00028 2012 9 28

INFIINTARE 
MICROINTREPRINDERE IN 

COMUNA VALEA MARE, 
JUDETUL OLT 

OLTEANU DOINA OLT
Comuna/Oras 

VALEA MARE Sat 
ZORLEASCA

- - - - - - - - - - 167.500 5.000 130.243 0 37.257 167.145.088

1.1 SOLICITANTUL DETINE LA SC AGROSERVICE RECEA SA O COTA DE PARTICIPARE LA BENEFICII SI PIERDERI DE 26,75%,ASTFEL REZULTA FAPTUL 
CA SOLICITANTUL NU A DECLARAT CORECT( DOC.11.3 "DECLARATIA PRIVIND INCADRAREA IN CATEGORIA MICROINTREPRINDERILOR ) STATUTUL 
INTREPRINDERII, ACEASTA FIIND INTREPRINDERE PARTENERA. 1.1 SOLICITANTUL DETINE LA SC AGROSERVICE RECEA SA O COTA DE PARTICIPARE 
LA BENEFICII SI PIERDERI DE 26,75%,ASTFEL REZULTA FAPTUL CA SOLICITANTUL NU A DECLARAT CORECT( DOC.11.3 "DECLARATIA PRIVIND 
INCADRAREA IN CATEGORIA MICROINTREPRINDERILOR ) STATUTUL INTREPRINDERII, ACEASTA FIIND INTREPRINDERE PARTENERA. -EG1 SI 
EG6INFORMATIILE CUPRINSE IN DOCUMENTUL 3 -CONTRACTUL DE COMODAT NR.959/12.09.2012 SI EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA NU SUNT IN 
CONCORDANTA CU MEMORIUL JUSTIFICATIV.CONFORM CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 959/12.09.2012 SI A EXTRASULUI DE CARTE FUNCIARA 
AMPLASAREA PROIECTULUI ESTE IN COMUNA VALEA MARE, SAT RECEA, JUD. OLT IAR IN MEMORIUL JUSTIFICATIV/CF AMPLASAREA PROIECTULUI 
ESTE INDICATA COMUNA VALEA MARE, SAT ZORLEASCA, JUDETUL OLT.DEASEMENEA CONTRACTUL DE COMODAT NR.959/12.09.2012 ESTE INTOCMIT IN 
BAZA UNUI EXTRAS DE CARTE FUNCIARA IN CARE SUNT PREZENTATE INFORMATII DIFERITE FATA DE CEL DIN CONTRACTUL DE COMODAT (NR. 
CADASTRAL CARTE FUNCIARA, SUPRAFETE).IN "DECLARATIE PUNCT DE LUCRU" DATA DE SOLICITANT CU PRIVIRE LA DESCHIDERE PUNCT DE LUCRU 
IN SPATIUL RURAL SE FACE REFERIRE LA COMUNA VALEA MARE, SAT ZORLEASCA, JUDETUL OLT IAR CONFORM CONTRACTULUI DE COMODAT 
NR.959/12.09.2012 AMPLASAMENTUL ESTE IN COMUNA VALEA MARE,SAT RECEA, JUDETUL OLT. -EG1 SI EG6INFORMATIILE CUPRINSE IN DOCUMENTUL 
3 -CONTRACTUL DE COMODAT NR.959/12.09.2012 SI EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA NU SUNT IN CONCORDANTA CU MEMORIUL 
JUSTIFICATIV.CONFORM CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 959/12.09.2012 SI A EXTRASULUI DE CARTE FUNCIARA AMPLASAREA PROIECTULUI ESTE IN 
COMUNA VALEA MARE, SAT RECEA, JUD. OLT IAR IN MEMORIUL JUSTIFICATIV/CF AMPLASAREA PROIECTULUI ESTE INDICATA COMUNA VALEA MARE, 
SAT ZORLEASCA, JUDETUL OLT.DEASEMENEA CONTRACTUL DE COMODAT NR.959/12.09.2012 ESTE INTOCMIT IN BAZA UNUI EXTRAS DE CARTE 
FUNCIARA IN CARE SUNT PREZENTATE INFORMATII DIFERITE FATA DE CEL DIN CONTRACTUL DE COMODAT (NR. CADASTRAL CARTE FUNCIARA, 
SUPRAFETE).IN "DECLARATIE PUNCT DE LUCRU" DATA DE SOLICITANT CU PRIVIRE LA DESCHIDERE PUNCT DE LUCRU IN SPATIUL RURAL SE FACE 
REFERIRE LA COMUNA VALEA MARE, SAT ZORLEASCA, JUDETUL OLT IAR CONFORM CONTRACTULUI DE COMODAT NR.959/12.09.2012 AMPLASAMENTUL 
ESTE IN COMUNA VALEA MARE,SAT RECEA, JUDETUL OLT. 4.-Se regasesc in baza de date cantar electronic, consultanta, tractor, semanatoare prasitoare.Nu s-au 
gasit in baza de date linie de brichetat si generatorul solar portabilSolicitantul nu a ataşat extrase tipărite din baza de date si nu a prezentat nici oferte. 4.-Se regasesc in 
baza de date cantar electronic, consultanta, tractor, semanatoare prasitoare.Nu s-au gasit in baza de date linie de brichetat si generatorul solar portabilSolicitantul nu a 
ataşat extrase tipărite din baza de date si nu a prezentat nici oferte. -1.1 SOLICITANTUL DETINE LA SC AGROSERVICE RECEA SA O COTA DE PARTICIPARE LA 
BENEFICII SI PIERDERI DE 26,75%,ASTFEL REZULTA FAPTUL CA SOLICITANTUL NU A DECLARAT CORECT( DOC.11.3 "DECLARATIA PRIVIND INCADRAREA 
IN CATEGORIA MICROINTREPRINDERILOR ) STATUTUL INTREPRINDERII, ACEASTA FIIND INTREPRINDERE PARTENERA. -EG1 SI EG6INFORMATIILE 
CUPRINSE IN DOCUMENTUL 3 -CONTRACTUL DE COMODAT NR.959/12.09.2012 SI EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA NU SUNT IN CONCORDANTA CU 
MEMORIUL JUSTIFICATIV.CONFORM CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 959/12.09.2012 SI A EXTRASULUI DE CARTE FUNCIARA AMPLASAREA 
PROIECTULUI ESTE IN COMUNA VALEA MARE, SAT RECEA, JUD. OLT IAR IN MEMORIUL JUSTIFICATIV/CF AMPLASAREA PROIECTULUI ESTE INDICATA 
COMUA VALEA MARE, SAT ZORLEASCA, JUDETUL OLT.DEASEMENEA CONTRACTUL DE COMODAT NR.959/12.09.2012 ESTE INTOCMIT IN BAZA UNUI 
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA IN CARE SUNT PREZENTATE INFORMATII DIFERITE FATA DE CEL DIN CONTRACTUL DE COMODAT (NR. CADASTRAL 
CARTE FUNCIARA, SUPRAFETE).IN "DECLARATIE PUNCT DE LUCRU" DATA DE SOLICITANT CU PRIVIRE LA DESCHIDERE PUNCT DE LUCRU IN SPATIUL 
RURAL SE FACE REFERIRE LA COMUNA VALEA MARE, SAT ZORLEASCA, JUDETUL OLT IAR CONFORM CONTRACTULUI DE COMODAT NR.959/12.09.2012 
AMPLASAMENTUL ESTE IN COMUNA VALEA MARE,SAT RECEA, JUDETUL OLT. -1.1 SOLICITANTUL DETINE LA SC AGROSERVICE RECEA SA O COTA DE 
PARTICIPARE LA BENEFICII SI PIERDERI DE 26,75%,ASTFEL REZULTA FAPTUL CA SOLICITANTUL NU A DECLARAT CORECT( DOC.11.3 "DECLARATIA 
PRIVIND INCADRAREA IN CATEGORIA MICROINTREPRINDERILOR ) STATUTUL INTREPRINDERII, ACEASTA FIIND INTREPRINDERE PARTENERA. -EG1 SI 
EG6INFORMATIILE CUPRINSE IN DOCUMENTUL 3 -CONTRACTUL DE COMODAT NR.959/12.09.2012 SI EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA NU SUNT IN 
CONCORDANTA CU MEMORIUL JUSTIFICATIV.CONFORM CONTRACTULUI DE COMODAT NR. 959/12.09.2012 SI A EXTRASULUI DE CARTE FUNCIARA 
AMPLASAREA PROIECTULUI ESTE IN COMUNA VALEA MARE SAT RECEA JUD OLT IAR IN MEMORIUL JUSTIFICATIV/CF AMPLASAREA PROIECTULUI

1093 312 M 01 12 4 30 00019 2012 9 28 „ACHIZITIE UTILAJE - 
COLCEA IONUT BOGDAN”

COLCEA IONUT 
BOGDAN OLT

Comuna/Oras 
PARSCOVENI Sat 

PARSCOVENI
- - - - - - - - - - 112.875 0 79.012 0 33.863 167.224.100

Pct.1.2 -Solicitantul are proiect depus pe M112 in sesiunea 01/12-06.07.2013Conform fisei M112 solicitantul M112 poate accesa masurile din PNDR Axa I (111,121,125 si 
141) si Axa II. Pct.1.2 -Solicitantul are proiect depus pe M112 in sesiunea 01/12-06.07.2013Conform fisei M112 solicitantul M112 poate accesa masurile din PNDR Axa I 
(111,121,125 si 141) si Axa II. EG2-Informatiile cuprinse in precontracte (doc.18) nu sunt in concordata cu doc.1(MJ)Prin proiect se doreste achizitionarea unui tractor 
agricol si a unui cultivator dezmiristitor , in doc.1 (MJ) la pagina 35- Descrierea fluxului tehnologic , solicitantul face referire la lucrarea agricola-aratura. Precontractele sunt 
pentru servicii de mecanizare recoltare si prasit.In continutul precontractelor de prestari servicii sunt neconcordate cu privire la numele „Beneficiarului” precontractului si la 
suprafata detinuta de acesta.Solicitantul detine exploatatie agricola, are proiect depus pe M112 in cadrul sesiunii 01/12-07.06.2012, exista riscul ca solicitantu sa presteze 
servicii agricole si pentru ferma proprie.Conform matricei de verificare a viabilitatii economice solicitantul nu respecta criteriul 5 EG2-Informatiile cuprinse in precontracte 
(doc.18) nu sunt in concordata cu doc.1(MJ)Prin proiect se doreste achizitionarea unui tractor agricol si a unui cultivator dezmiristitor , in doc.1 (MJ) la pagina 35- 
Descrierea fluxului tehnologic , solicitantul face referire la lucrarea agricola-aratura. Precontractele sunt pentru servicii de mecanizare recoltare si prasit.In continutul 
precontractelor de prestari servicii sunt neconcordate cu privire la numele „Beneficiarului” precontractului si la suprafata detinuta de acesta.Solicitantul detine exploatatie 
agricola, are proiect depus pe M112 in cadrul sesiunii 01/12-07.06.2012, exista riscul ca solicitantu sa presteze servicii agricole si pentru ferma proprie.Conform matricei de 
verificare a viabilitatii economice solicitantul nu respecta criteriul 5 EG2-Informatiile cuprinse in precontracte (doc.18) nu sunt in concordata cu doc.1(MJ)Prin proiect se 
doreste achizitionarea unui tractor agricol si a unui cultivator dezmiristitor , in doc.1 (MJ) la pagina 35- Descrierea fluxului tehnologic , solicitantul face referire la lucrarea 
agricola-aratura. Precontractele sunt pentru servicii de mecanizare recoltare si prasit.In continutul precontractelor de prestari servicii sunt neconcordate cu privire la numele 
„Beneficiarului” precontractului si la suprafata detinuta de acesta.Solicitantul detine exploatatie agricola, are proiect depus pe M112 in cadrul sesiunii 01/12-06.07.2012, 
exista riscul ca solicitantu sa presteze servicii agricole si pentru ferma proprie.Conform matricei de verificare a viabilitatii economice solicitantul nu respecta criteriul 5 
Conform Declaratiei F din cererea de finantare solicitantul nu este platitor de TVA, valoarea TVA aferenta cheltuelilor eligibile nu este trecuta pe coloana cheltuieli eligibile 
Conform Declaratiei F din cererea de finantare solicitantul nu este platitor de TVA, valoarea TVA aferenta cheltuelilor eligibile nu este trecuta pe coloana cheltuieli eligibile 
Solicitabntul a prezentat trei oferte pentru acelas tip de tractor de la trei furnizori, iar pentru dezmiristitor a prezentat o singura oferta Solicitabntul a prezentat trei oferte 
pentru accelas tip de tractor de la trei furnizori, iar pentru dezmiristitor a prezentat o singura oferta Solicitantul detine exploatatie agricola, a depus proiect pe M112 in 
sesiunea 02/12-06.07.2012, exista riscul ca solicitantu sa presteze servicii agricole si pentru ferma proprie.Conform fisei M112 solicitantul M112 poate accesa masurile din 
PNDR Axa I (111,121,125 si 141) si Axa II. Solicitantul detine exploatatie agricola, a depus proiect pe M112 in sesiunea 02/12-06.07.2012, exista riscul ca solicitantu sa 
presteze servicii agricole si pentru ferma proprie.Conform fisei M112 solicitantul M112 poate accesa masurile din PNDR Axa I (111,121,125 si 141) si Axa II. Pct.1.2 
Solicitantul are proiect depus pe M112 in sesiunea 01/12-06.07.2013 Conform fisei M112 solicitantul M112 poate accesa masurile din PNDR Axa I (111,121,125 si 141) si 
Axa II.EG2Informatiile cuprinse in precontracte (doc.18) nu sunt in concordata cu doc.1(MJ)Prin proiect se doreste achizitionarea unui tractor agricol si a unui cultivator 
dezmiristitor , in doc.1 (MJ) la pagina 35- Descrierea fluxului tehnologic , solicitantul face referire la lucrarea agricola-aratura. Precontractele sunt pentru servicii de 
mecanizare recoltare si prasit.In continutul precontractelor de prestari servicii sunt neconcordate cu privire la numele „Beneficiarului” precontractului si la suprafata detinuta 
de acesta.Conform matricei de verificare a viabilitatii economice solicitantul nu respecta criteriul 5Pct.2Solicitantul detine exploatatie agricola, are proiect depus pe M112 in 
cadrul sesiunii 01/12-06.07.2012, exista riscul ca solicitantu sa presteze servicii agricole si pentru ferma proprie.Pct.4Solicitabntul a prezentat trei oferte pentru acelas tip de 
tractor de la trei furnizori, iar pentru dezmiristitor a prezentat o singura oferta .Pct.6Solicitantul detine exploatatie agricola, a depus proiect pe M112 in sesiunea 02/12-
06.07.2012, exista riscul ca solicitantu sa presteze servicii agricole si pentru ferma proprie.Conform fisei M112 solicitantul M112 poate accesa masurile din PNDR Axa I 
(111,121,125 si 141) si Axa II. Pct.1.2 Solicitantul are proiect depus pe M112 in sesiunea 01/12-06.07.2013 Conform fisei M112 solicitantul M112 poate accesa masurile 
din PNDR Axa I (111,121,125 si 141) si Axa II.EG2Informatiile cuprinse in precontracte (doc.18) nu sunt in concordata cu doc.1(MJ)Prin proiect se doreste achizitionarea 
unui tractor agricol si a unui cultivator dezmiristitor , in doc.1 (MJ) la pagina 35- Descrierea fluxului tehnologic , solicitantul face referire la lucrarea agricola-aratura. 
Precontractele sunt pentru servicii de mecanizare recoltare si prasit.In continutul precontractelor de prestari servicii sunt neconcordate cu privire la numele „Beneficiarului” 
precontractului si la suprafata detinuta de acesta.Conform matricei de verificare a viabilitatii economice solicitantul nu respecta criteriul 5Pct.2Solicitantul detine exploatatie 
agricola, are proiect depus pe M112 in cadrul sesiunii 01/12-06.07.2012, exista riscul ca solicitantu sa presteze servicii agricole si pentru ferma proprie.Pct.4Solicitabntul a 
prezentat trei oferte pentru acelas tip de tractor de la trei furnizori, iar pentru dezmiristitor a prezentat o singura oferta .Pct.6Solicitantul detine exploatatie agricola, a depus 
proiect pe M112 in sesiunea 02/12-06 07 2012 exista riscul ca solicitantu sa presteze servicii agricole si pentru ferma proprie Conform fisei M112 solicitantul M112 poa

1094 312 M 01 12 3 31 00001 2012 9 13
DOTAREA FIRMEI  

ABWASSER SOLUTIONS SRL  
CU ECHIPAMENTE MODERNE

SC ABWASSER 
SOLUTIONS SRL PRAHOVA

Comuna/Oras 
MAGURENI Sat 
COCORASTII 

CAPLII

- - - - - - - - - - 158.700 0 111.090 0 47.610 167.335.190

1.1 - In urma verificarii serviciului RECOM al Oficiului Registrului Comertului solicitantul a fost regasit in S.C. GERO IMPEX SRL cu actiuni majoritare. Firma S.C. GERO 
IMPEX S.R.L. detine 50% actiuni in S.C. VIDANJ CONSTRUCT SRL care desfasoara activitati pe acelasi cod CAEN 3700 - colectarea si epurarea apelor uzate ca si firma 
ABWASSER SOLUTIONS SRL pe care este depus intregul proiect. In urma verificarilor efectuate reiese faptul ca beneficiarul nu a completat corect declaratia privind 
incadrarea in micro-intreprindere, motiv pentru care proiectul devine neeligibil.1.2. - Nu a fost respectat punctul 3 din declaratia pe propria raspundere F. 1.1 - In urma 
verificarii serviciului RECOM al Oficiului Registrului Comertului solicitantul a fost regasit in S.C. GERO IMPEX SRL cu actiuni majoritare. Firma S.C. GERO IMPEX S.R.L. 
detine 50% actiuni in S.C. VIDANJ CONSTRUCT SRL care desfasoara activitati pe acelasi cod CAEN 3700 - colectarea si epurarea apelor uzate ca si firma ABWASSER 
SOLUTIONS SRL pe care este depus intregul proiect. In urma verificarilor efectuate reiese faptul ca beneficiarul nu a completat corect declaratia privind incadrarea in micro-
intreprindere, motiv pentru care proiectul devine neeligibil.1.2. - Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F. EG2,EG
Nu a fost necesara verificarea acestor puncte deoarece proiectul este declarat neeligibil de la punctul 1.1 EG2,EG3 - Nu s-au verificat aceste puncte deoarece proiectul este 
declarat neeligibil de la punctul 1.1 Nu s-au verificat devizele si bugetul deoarece proiectul este neeligibil de la P 1.1 Nu s-au verificat devizele si bugetul deoarece proiectul 
este neeligibil de la P 1.1 Nu s-a verificat rezonabilitatea preturilor deoarece proiectul este neeligibil de la P 1.1 Nu s-a verificat planul financiar deoarece proiectul este 
neeligibil de la P 1.1 Nu s-a verificat planul financiar deoarece proiectul este neeligibil de la P 1.1 1.1 - In urma verificarii serviciului RECOM al Oficiului Registrului 
Comertului solicitantul a fost regasit in S.C. GERO IMPEX SRL cu actiuni majoritare. Firma S.C. GERO IMPEX S.R.L. detine 50% actiuni in S.C. VIDANJ CONSTRUCT 
SRL care desfasoara activitati pe acelasi cod CAEN 3700 - colectarea si epurarea apelor uzate ca si firma ABWASSER SOLUTIONS SRL pe care este depus intregul 
proiect.In urma verificarilor efectuate reiese faptul ca beneficiarul nu a completat corect declaratia privind incadrarea in micro-intreprindere, motiv pentru care proiectul 
devine neeligibil.1.2. - Nu a fost respectat punctul 3 din declaratia pe propria raspundere F.EG2,EG3 - Nu a fost necesara verificarea acestor puncte deoarece proiectul este 
declarat neeligibil de la punctul 1.1Nu a fost necesara verificarea rezonabilitatii preturilor si planului financiar deoarece proiectul este declarat neeligibil de la punctul 1.1 1.
In urma verificarii serviciului RECOM al Oficiului Registrului Comertului solicitantul a fost regasit in S.C. GERO IMPEX SRL cu actiuni majoritare. Firma S.C. GERO 
IMPEX S.R.L. detine 50% actiuni in S.C. VIDANJ CONSTRUCT SRL care desfasoara activitati pe acelasi cod CAEN 3700 - colectarea si epurarea apelor uzate ca si firma 
ABWASSER SOLUTIONS SRL pe care este depus acest proiect. In urma verificarilor efectuate reiese faptul ca beneficiarul nu a completat corect declaratia privind 
incadrarea in micro-intreprindere, motiv pentru care proiectul devine neeligibil.1.2. - Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie 
raspundere F.EG2,EG3 - Nu a fost necesara verificarea acestor puncte deoarece proiectul este declarat neeligibil de la punctul 1.1Nu a fost necesara verificarea 
rezonabilitatii preturilor si planului financiar deoarece proiectul este declarat neeligibil de la punctul 1.1
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DEZVOLTAREA SI 
CRESTEREA 

COMPETITIVITATII  
ECONOMICE A SC TEDIS 

PRACTIC MET SRL

TEDIS PRACTIC 
MET SRL PRAHOVA Comuna/Oras 

BUCOV Sat BUCOV - - - - - - - - - - 233.866 0 198.786 0 35.080 167.533.976

pct.1.1 Solicitantul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili.pct.1.2 Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F? 
(vezi partea specifica F din CF)pct. 1.6. Codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect nu apare in lista codurilor CAEN eligibile. pct.1.1 Solicitantul nu apartine 
categoriilor de beneficiari eligibili.pct.1.2 Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F? (vezi partea specifica F din 
CF);1.6. Codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect nu este cod CAEN eligibil in cadrul M312. EG1: Codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect n
apare in lista codurilor CAEN eligibile.EG2:Utilajele pe care doreste sa le achizitioneze prin proiect solicitantul nu sunt specializate pentru desfasurarea activitatilor cod 
CAEN 2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, ele fiind specializate pentru cod CAEN 2550 - Produse metalice obtinute prin 
deformare plastica;metalurgia pulberilor.Codul CAEN 2550 - Produse metalice obtinute prin deformare plastica;metalurgia pulberilor, nu este un cod CAEN eligibil, astfel ca 
investitia este neeligibila.Avand in vedere cele mentionate, nu pot fi realizate lucrarile pevazute in MJ si in prognoza veniturilor.Viabilitatea economica nu poate fi verificata. 
EG1: Codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect nu apare in lista codurilor CAEN eligibile.EG2:Utilajele pe care doreste sa le achizitioneze prin proiect 
solicitantul nu sunt specializate pentru desfasurarea activitatilor cod CAEN 2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, ele fiind 
specializate pentru cod CAEN 2550 - Produse metalice obtinute prin deformare plastica;metalurgia pulberilor.Codul CAEN 2550 - Produse metalice obtinute prin deformare 
plastica;metalurgia pulberilor, nu este un cod CAEN eligibil, astfel ca investitia este neeligibila.Avand in vedere cele mentionate, nu pot fi realizate lucrarile pevazute in MJ si 
in prognoza veniturilor.Viabilitatea economica nu poate fi verificata. EG2:Utilajele pe care doreste sa le achizitioneze prin proiect solicitantul nu sunt specializate pentru 
desfasurarea activitatilor cod CAEN 2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, ele fiind specializate pentru cod CAEN 2550 - 
Produse metalice obtinute prin deformare plastica;metalurgia pulberilor.Codul CAEN 2550 - Produse metalice obtinute prin deformare plastica;metalurgia pulberilor, nu este 
un cod CAEN eligibil, astfel ca investitia este neeligibila.Avand in vedere cele mentionate, nu pot fi realizate lucrarile pevazute in MJ si in prognoza veniturilor.Viabilitatea 
economica nu poate fi verificata. EG2:Utilajele pe care doreste sa le achizitioneze prin proiect solicitantul nu sunt specializate pentru desfasurarea activitatilor cod CAEN 
2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, ele fiind specializate pentru cod CAEN 2550 - Produse metalice obtinute prin 
deformare plastica;metalurgia pulberilor.Codul CAEN 2550 - Produse metalice obtinute prin deformare plastica;metalurgia pulberilor, nu este un cod CAEN eligibil, astfel ca 
investitia este neeligibila.Avand in vedere cele mentionate, nu pot fi realizate lucrarile pevazute in MJ si in prognoza veniturilor.Viabilitatea economica nu poate fi verificata. 
Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul financiar,respectiv matricea de verificare a eligibilitatii, intrucat proiectul este declarat neeligibil,de la pct. 1.1, 1.2, 1.6., EG1, EG2. 
Nu s-a intocmit bugetul indicativ, intrucat proiectul este declarat neeligibil de la pct. 1.6., EG1, EG2. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul financiar,respectiv matricea 
de verificare a eligibilitatii, intrucat proiectul este declarat neeligibil,de la pct. 1.1, 1.2, 1.6., EG1, EG2. Nu s-a verificat intrucat proiectul este declarat neeligibil la pctul 1.6, 
EG1, EG2. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul financiar,respectiv matricea de verificare a eligibilitatii, intrucat proiectul este declarat neeligibil,de la pct. 1.1, 1.2, 1.6., 
EG1, EG2. Nu este necesara verificarea planului financiar intrucat proiectul este neeligibil de la pct. 1.6, EG1, EG2. pct.1.1 Solicitantul nu apartine categoriilor de 
beneficiari eligibili.pct.1.2 Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F? (vezi partea specifica F din CF)pct. 1.6. Codul 
CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect nu apare in lista codurilor CAEN eligibile.EG1: Codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect nu apare in lista 
codurilor CAEN eligibile.EG2:Utilajele pe care doreste sa le achizitioneze prin proiect solicitantul nu sunt specializate pentru desfasurarea activitatilor cod CAEN 2511-
Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, ele fiind specializate pentru cod CAEN 2550 - Produse metalice obtinute prin deformare 
plastica;metalurgia pulberilor.Codul CAEN 2550 - Produse metalice obtinute prin deformare plastica;metalurgia pulberilor, nu este un cod CAEN eligibil, astfel ca investitia 
este neeligibila.Avand in vedere cele mentionate, nu pot fi realizate lucrarile pevazute in MJ si in prognoza veniturilor.Viabilitatea economica nu poate fi verificata.Proiectul 
devine neeligibil. pct.1.1 Solicitantul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili.pct.1.2 Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie 
raspundere F? (vezi partea specifica F din CF)pct. 1.6. Codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect nu apare in lista codurilor CAEN eligibile.EG1: Codul CAEN 
al activitatii care se finanteaza prin proiect nu apare in lista codurilor CAEN eligibile.EG2:Utilajele pe care doreste sa le achizitioneze prin proiect solicitantul nu sunt 
specializate pentru desfasurarea activitatilor cod CAEN 2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, ele fiind specializate pentru c
CAEN 2550 - Produse metalice obtinute prin deformare plastica;metalurgia pulberilor.Codul CAEN 2550 - Produse metalice obtinute prin deformare plastica;metalurgia 
pulberilor, nu este un cod CAEN eligibil, astfel ca investitia este neeligibila.Avand in vedere cele mentionate, nu pot fi realizate lucrarile pevazute in MJ si in prognoza 
veniturilor.Viabilitatea economica nu poate fi verificata.Proiectul devine neeligibil.

1096 312 M 01 12 3 31 00002 2012 9 19

INFIINTARE FABRICA DE 
MOBILA, IN SATUL ARVA, 

COMUNA VALEA 
CALUGAREASCA, JUDETUL 

PRAHOVA.

DIVERS MOB 
EXPERT SRL PRAHOVA

Comuna/Oras 
VALEA 

CALUGAREASCA 
Sat ARVA

- - - - - - - - - - 149.923 0 127.434 0 22.489 167.661.410

Pct.1.1 - S-a bifat cu "NU" intrucat prin proiect in Doc. 11.3- Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in cadrul microintreprinderii/IMM se specifica faptul ca 
solicitantul este "intreprindere autonoma", iar la verificarea in RECOM realizata in conformitate cu procedura de evaluare asociatul unic al SC DIVERS MOB EXPERT SRL, 
respectiv d-nul Ivan Eugen,, a mai fost gasit inregistrat ca asociat (80%) in societatea SC SPIDY MOB SRL. In conformitate cu Legea 346/2004 actualizata, acestea sunt 
intreprinderi legate intrucat ambele functioneaza pe aceeasi piata adiacenta(COD CAEN principal comun, respectiv 3109-Fabricarea de mobila n.c.a.).Pct.1.2 s-a bifat "NU" 
deoarece solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele din Declaratia F. Pct.1.1 - S-a bifat cu "NU" intrucat prin proiect in Doc. 11.3- Declaratia pe proprie 
raspundere privind incadrarea in cadrul microintreprinderii/IMM se specifica faptul ca solicitantul este "intreprindere autonoma", iar la verificarea in RECOM realizata in 
conformitate cu procedura de evaluare asociatul unic al SC DIVERS MOB EXPERT SRL, respectiv d-nul Ivan Eugen,, a mai fost gasit inregistrat ca asociat (80%) in 
societatea SC SPIDY MOB SRL. In conformitate cu Legea 346/2004 actualizata, acestea sunt intreprinderi legate intrucat ambele functioneaza pe aceeasi piata 
adiacenta(COD CAEN principal comun, respectiv 3109-Fabricarea de mobila n.c.a.).Pct.1.2 s-a bifat "NU" deoarece solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele 
din Declaratia F. EG1,EG2, EG6 -S-a Bifat "NU" deoarece la vizita pe teren s-a constatat ca situatia amplasamentului nu corespunde cu situatia prezentata in documentele 
depuse in proiect. Configuratia si suprafata cladirii C2(89mp) nu corespunde realitatii.Cladirea C2 prezinta infiltratii. Solicitantul nu are drept de folosinta asupra utilitatilor. In 
cadrul MJ nu se regaseste o descriere a amlasamentului si a utilitatilor acestuia. Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren.Eg2 -S-a Bifat "NU" intrucat proiectul 
este neeligibil de la vizita pe teren si nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate.Prin accesarea ONRC, actionarul unic–IVAN EUGEN- a fost identificat ca actionar 
majoritar(80%) si intr-o alta firma -SC SPIDY MOB SRL, cu sediul in Com. Valea Calugareasa, sat Arva nr. 92 cu acelasi domeniu de activitate –CAEN 3109- Fabricare de 
mobila n.c.a. Adresa societatii mai sus mentionate coincide cu amplasamentul investitiei propuse prin proiect, solicitantul sustinand ca activitatea acestei firme se 
desfasoara in cladirea C1. Conform documentelor (Adeverintei emise de Primaria Valea Calugareasca, Extras de carte funciara, Act de donatie) constructia C1 reprezinta 
casa de locuit -134mp-vezi foto. Desi, Cladirea C2, la data vizitei pe teren a fost libera de orice utilaje sau echipamente, in curtea imobilului (sub o copertina) se gaseau 
mese de lucru, pal ceea ce confirma activitatea deja existenta a SC SPIDY MOB SRL. In concluzie, investitia propusa prin proiect nu poate fi separata de activitatea deja 
existenta. EG1,EG2,EG6 -S-a Bifat "NU" deoarece la vizita pe teren s-a constatat ca situatia amplasamentului nu corespunde cu situatia prezentata in documentele depuse 
in proiect. Configuratia si suprafata cladirii C2(89mp) nu corespunde realitatii.Cladirea C2 prezinta infiltratii. Solicitantul nu are drept de folosinta asupra utilitatilor. In cadrul 
MJ nu se regaseste o descriere a amlasamentului si a utilitatilor acestuia. Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren.Eg2 -S-a Bifat "NU" intrucat proiectul este 
neeligibil de la vizita pe teren si nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate.Prin accesarea ONRC, actionarul unic–IVAN EUGEN- a fost identificat ca actionar majoritar(80%
si intr-o alta firma -SC SPIDY MOB SRL, cu sediul in Com. Valea Calugareasa, sat Arva nr. 92 cu acelasi domeniu de activitate –CAEN 3109- Fabricare de mobila n.c.a. 
Adresa societatii mai sus mentionate coincide cu amplasamentul investitiei propuse prin proiect, solicitantul sustinand ca activitatea acestei firme se desfasoara in cladirea 
C1. Conform documentelor (Adeverintei emise de Primaria Valea Calugareasca, Extras de carte funciara, Act de donatie) constructia C1 reprezinta casa de locuit -134mp-
vezi foto. Desi, Cladirea C2, la data vizitei pe teren a fost libera de orice utilaje sau echipamente, in curtea imobilului (sub o copertina) se gaseau mese de lucru, pal ceea ce 
confirma activitatea deja existenta a SC SPIDY MOB SRL. In concluzie, investitia propusa prin proiect nu poate fi separata de activitatea deja existenta. Nu s-a intocmit 
matricea de viabilitate.Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a intocmit matricea de viabilitate.Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. 
Nu s-a intocmit matricea de buget.Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a intocmit matricea de buget.Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe 
teren. Nu s-a verificat rezonabilitatea preturilor intrucat proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a verificat rezonabilitatea preturilor intrucat proiectul a fost 
declarat neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a intocmit planul financiar. Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a intocmit planul financiar. Proiectul a 
fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. Pct.1.1 - S-a bifat cu "NU" intrucat prin proiect in Doc. 11.3- Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in cadrul 
microintreprinderii/IMM se specifica faptul ca solicitantul este "intreprindere autonoma", iar la verificarea in RECOM realizata in conformitate cu procedura de evaluare 
asociatul unic al SC DIVERS MOB EXPERT SRL, respectiv d-nul Ivan Eugen,, a mai fost gasit inregistrat ca asociat (80%) in societatea SC SPIDY MOB SRL. In 
conformitate cu Legea 346/2004 actualizata, acestea sunt intreprinderi legate intrucat ambele functioneaza pe aceeasi piata adiacenta(COD CAEN principal comun, 
respectiv 3109-Fabricarea de mobila n.c.a.).Pct.1.2 s-a bifat "NU" deoarece solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele din Declaratia F. EG1,EG2, EG6 -S-a Bifat 
"NU" deoarece la vizita pe teren s-a constatat ca situatia amplasamentului nu corespunde cu situatia prezentata in documentele depuse in proiect. Configuratia si suprafata 
cladirii C2(89mp) nu corespunde realitatii.Cladirea C2 prezinta infiltratii. Solicitantul nu are drept de folosinta asupra utilitatilor.Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita 
pe teren Eg2 -S-a Bifat "NU" intrucat proiectul este neeligibil de la vizita pe teren nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate Nu s-a intocmit matricea de viabilitate Proiectu

1097 312 M 01 12 3 31 00005 2012 9 20
„ACHIZITII DE UTILAJE LA SC 
ZISARDI CONSTRUCT SRL”

S.C. ZISARDI 
CONSTRUCT 

S.R.L.
PRAHOVA Comuna/Oras 

TALEA Sat TALEA - - - - - - - - - - 140.600 0 98.420 0 42.180 167.759.830

EG2 - Solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare in termenul de 5 zile lucratoare de la data primirii. EG2 - Solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare in 
termenul de 5 zile lucratoare de la data primirii. EG2 - Solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare in termenul de 5 zile lucratoare de la data primirii. EG2 - 
Solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare in termenul de 5 zile lucratoare de la data primirii. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul financiar,respectiv matrice
de verificare a eligibilitatii, intrucat beneficiarul nu a raspuns in termen la informatiile suplimentare. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul financiar,respectiv matricea de 
verificare a eligibilitatii, intrucat beneficiarul nu a raspuns in termen la informatiile suplimentare. Beneficiarul nu a raspuns in termen la informatiile suplimentare. Beneficiarul 
nu a raspuns in termen la informatiile suplimentare. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul financiar,respectiv matricea de verificare a eligibilitatii, intrucat proiectul este 
declarat neeligibil datorita faptului ca nu s-a prezentat raspunsul la informatiile suplimentare.. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul financiar,respectiv matricea de 
verificare a eligibilitatii, intrucat proiectul este declarat neeligibildatorita faptului ca nu s-a prezentat raspunsul la informatiile suplimentare.. EG2 - Solicitantul nu a raspuns la 
informatiile suplimentare in termenul de 5 zile lucratoare de la data primirii. EG2 - Solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare in termenul de 5 zile lucratoare de la 
data primirii.
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1098 312 M 01 12 3 31 00008 2012 9 21
DOTARE CABINET 

STOMATOLOGIC IN COMUNA 
CORNU, JUDETUL PRAHOVA

C.M.I. DR. 
NICOLAE ANA-

MARIA
PRAHOVA

Comuna/Oras 
CORNU Sat CORNU 

DE JOS
- - - - - - - - - - 71.419 0 49.993 0 21.426 167.809.823

1.1 - In urma verificarii serviciului RECOM al Oficiului Registrului Comertului solicitantul a fost regasit in S.C. DENTEXPERT SRL cu actiuni majoritare (95%). 
DENTEXPERT SRL desfasoara activitati principale pe cod CAEN 8623- activitati de asistenta stomatologica. In urma verificarilor efectuate reiese faptul ca beneficiarul nu a 
completat corect declaratia privind incadrarea in micro-intreprindere, motiv pentru care proiectul devine neeligibil. 1.2. - Nu a fost respectat punctul 3 din declaratia pe 
propria raspundere F. 1.1 - In urma verificarii serviciului RECOM al Oficiului Registrului Comertului solicitantul a fost regasit in S.C. DENTEXPERT SRL cu actiuni 
majoritare (95%). DENTEXPERT SRL desfasoara activitati principale pe cod CAEN 8623- activitati de asistenta stomatologica. In urma verificarilor efectuate reiese faptul 
ca beneficiarul nu a completat corect declaratia privind incadrarea in micro-intreprindere, motiv pentru care proiectul devine neeligibil. 1.2. - Nu a fost respectat punctul 3 d
declaratia pe propria raspundere F. EG2,EG3 - Nu a fost necesara verificarea acestor puncte deoarece proiectul este declarat neeligibil de la punctul 1.1 EG2,EG3 - Nu a 
fost necesara verificarea acestor puncte deoarece proiectul este declarat neeligibil de la punctul 1.1 EG2-Nu a fost necesara verificarea acestui punct deoarece proiectul 
este declarat neeligibil de la punctul 1.1 EG2-Nu a fost necesara verificarea acestui punct deoarece proiectul este declarat neeligibil de la punctul 1.1 Nu a fost necesara 
verificarea bugetului deoarece proiectul este declarat neeligibil de la punctul 1.1 Proiectul este declarat neeligibil de la punctul 1.1. Nu s-a verificat bugetul indicativ. Nu a 
fost necesara verificarea rezonabilitatii preturilor deoarece proiectul este declarat neeligibil de la punctul 1.1 Nu s-a verificat rezonabilitatii preturilor deoarece proiectul este 
declarat neeligibil de la punctul 1.1 Nu a fost necesara verificarea planului financiar deoarece proiectul este declarat neeligibil de la punctul 1.1 Planul financiar nu a fost 
completat deoarece proiectul este neeligibil de la pctul1.1. 1.1 - In urma verificarii serviciului RECOM al Oficiului Registrului Comertului solicitantul a fost regasit in S.C. 
DENTEXPERT SRL cu actiuni majoritare (95%). DENTEXPERT SRL desfasoara activitati principale pe cod CAEN 8623- activitati de asistenta stomatologica. In urma 
verificarilor efectuate reiese faptul ca beneficiarul nu a completat corect declaratia privind incadrarea in micro-intreprindere, motiv pentru care proiectul devine neeligibil. 1.
Nu a fost respectat punctul 3 din declaratia pe propria raspundere F. În sensul Lg. Nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltarii IMM-urilor – art. 2 prin 
întreprindere se înţelege ”orice formă de organizare a unei activităţi economice şi autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de 
profit, în condiţii de concurenţă, respectiv: societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţii 
familiale autorizate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.”Potrivit dispozițiilor OG nr. 124/1998 republicata, Cabinetul Medical (CM) este una dintre formele de exercitare a 
profesiei liberale de medic prin care se presteaza servicii medicale (cod CAEN – cap 86) in scopul obtinerii de profit si in conditii de concurenta. Deoarece participarea 
titularului cabinetului medical in SRL DENTEXPERT este majoritara (95% actionar)se considera ca cele doua intreprinderi cu acelasi cod CAEN referitor la sanatatea 
umana sunt intreprinderi legate. EG2,EG3 - Nu a fost necesara verificarea acestor puncte deoarece proiectul este declarat neeligibil de la punctul 1.1 Bugetul indicativ a fo
modificat prin diminuarea acestuia cu valoarea bunurilor propuse a fi achizitinate pentru componenta radiologie, cheltuieli neeligibile.Nu a fost necesara verificarea 
rezonabilitatii preturilor deoarece proiectul este declarat neeligibil de la punctul 1.1Nu a fost necesara verificarea planului financiar deoarece proiectul este declarat neeligibil 
de la punctul 1.1 1.1 - In urma verificarii serviciului RECOM al Oficiului Registrului Comertului solicitantul a fost regasit in S.C. DENTEXPERT SRL cu actiuni majoritare 
(95%). DENTEXPERT SRL desfasoara activitati principale pe cod CAEN 8623- activitati de asistenta stomatologica. In urma verificarilor efectuate reiese faptul ca 
beneficiarul nu a completat corect declaratia privind incadrarea in micro-intreprindere, motiv pentru care proiectul devine neeligibil. 1.2. - Nu a fost respectat punctul 3 din 
declaratia pe propria raspundere F. În sensul Lg. Nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltarii IMM-urilor – art. 2 prin întreprindere se înţelege ”orice formă de 
organizare a unei activităţi economice şi autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit, în condiţii de concurenţă, respectiv: 
societăţi comerciale, societăţi cooperative, persoane fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent şi asociaţii familiale autorizate potrivit dispoziţiilor legale 
în vigoare.”Potrivit dispozițiilor OG nr. 124/1998 republicata, Cabinetul Medical (CM) este una dintre formele de exercitare a profesiei liberale de medic prin care se 
presteaza servicii medicale (cod CAEN – cap 86) in scopul obtinerii de profit si in conditii de concurenta. Deoarece participarea titularului cabinetului medical in SRL 
DENTEXPERT este majoritara (95% actionar)se considera ca cele doua intreprinderi cu acelasi cod CAEN referitor la sanatatea umana sunt intreprinderi legate.

1099 312 M 01 12 3 31 00006 2012 9 21

DOTAREA CABINETULUI 
CERAMOVIT DENTAL CU 

ECHIPAMENTE DE ULTIMA 
GENERATIE

CERAMOVIT 
DENTAL SRL PRAHOVA

Comuna/Oras 
CEPTURA Sat 

CEPTURA DE JOS
- - - - - - - - - - 82.674 0 57.872 0 24.802 167.867.695

Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F, nu indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in fisa masurii si ghidul 
solicitantului, informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate nu sunt corecte. Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in 
Declaratia pe proprie raspundere F, nu indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in fisa masurii si ghidul solicitantului, informatiile din prezenta cerere de finantare si 
din documentele anexate nu sunt corecte. S-a bifat cu "nu" pentru criteriul de eligibilitate EG1 - Cu toate ca solicitantul a prezentat pentru imobil contractul de comodat 
avand incheierea de autentificare nr. 2018/12.09.2012, incheiat pentru o perioada de 11 ani, in intravilanul comunei Ceptura, satul Ceptura de Jos, nr. 400, acest contract 
nu poate fi luat in considerare, avand in vedere ca in locul de amplasare isi desfasurau activitatea alte firme. S-a bifat cu "nu" pentru criteriile de eligibilitate EG2 si EG6 
deoarece beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei si dreptul de folosinta asupra cladirii in care doreste sa-si desfasoare activitatea, intrucat condiţiile existente 
pe teren nu permit realizarea activităţilor prevăzute în proiect, la data vizitei pe teren, in tot spatiul pe care solicitantul incheiase contractul de comodat, isi desfasurau 
activitatea alte firme. EG1,EG2, EG6 - S-a bifat cu "nu" pentru criteriul de eligibilitate EG1 - Cu toate ca solicitantul a prezentat pentru imobil contractul de comodat avand 
incheierea de autentificare nr. 2018/12.09.2012, incheiat pentru o perioada de 11 ani, in intravilanul comunei Ceptura, satul Ceptura de Jos, nr. 400, acest contract nu poa
fi luat in considerare, avand in vedere ca in locul de amplasare isi desfasurau activitatea alte firme. S-a bifat cu "nu" pentru criteriile de eligibilitate EG2 si EG6 deoarece 
beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei si dreptul de folosinta asupra cladirii in care doreste sa-si desfasoare activitatea, intrucat condiţiile existente pe teren 
nu permit realizarea activităţilor prevăzute în proiect, la data vizitei pe teren, in tot spatiul pe care solicitantul incheiase contractul de comodat, isi desfasurau activitatea alte 
firme. Proiectul nu este eligibil intrucat nu toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite. Condiţiile existente pe teren nu permit realizarea activităţilor 
prevăzute în proiect, acesta fiind neeligibil. Proiectul nu este eligibil intrucat nu toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite. Condiţiile existente pe 
teren nu permit realizarea activităţilor prevăzute în proiect, acesta fiind neeligibil.

1100 312 M 01 12 3 31 00011 2012 9 24

“PRESTARE SERVICII IN 
COMUNA FILIPESTII DE 

TARG, JUDETUL PRAHOVA 
APARTINAND COCOS 
ALEXANDRU COSTIN”

COCOS 
ALEXANDRU 

COSTIN
PRAHOVA

Comuna/Oras 
FILIPESTII DE 

TARG Sat 
FILIPESTII DE 

TARG

- - - - - - - - - - 71.403 0 49.982 0 21.421 167.917.677

1.1. In urma verificarii serviciului RECOM online al Oficiului Registrului Comenrtului solicitantul Cocos Alexandru Costin a fost regasit in S.C. CIAIRENT PROD SRL cu 
actiuni 50% si in S.C. RASARE ALEX PROD asociat unic. Firma S.C. RASARE ALEX PROD SRL are ca si activitate principala CAEN 0111 - cultivarea cerealelor, iar 
solicitantul prezentului proiect are incheiat precontract de prestari servicii lucrari agricole cu aceasta firma in care este si asociat unic. In urma verificarilor s-a constatat 
faptul ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii in declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria microintreprinderii (solicitantul a declarat 
intreprinderea ca fiind autonoma).1.2 Solicitantul nu respectat punctul 3 din declaratia pe proprie raspundere F. 1.1. In urma verificarii serviciului RECOM online al Oficiului 
Registrului Comertului solicitantul Cocos Alexandru Costin a fost regasit in S.C. CIAIRENT PROD SRL cu actiuni 50% si in S.C. RASARE ALEX PROD asociat unic -
100%. Firma S.C. RASARE ALEX PROD SRL are ca si activitate principala CAEN 0111 - cultivarea cerealelor, iar solicitantul prezentului proiect are incheiat precontract 
de prestari servicii lucrari agricole cu aceasta firma in care este si asociat unic. In urma verificarilor s-a constatat faptul ca solicitantul nu a declarat corect statutul 
intreprinderii in declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria microintreprinderii (solicitantul a declarat intreprinderea ca fiind autonoma).1.2 Solicitantul 
şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F. EG2, EG3 - Nu a fost necesara verificarea devizelor, bugetelor, viabilitatii economice 
deoarece proiectul este declarat neeligibil la punctul 1.1 EG1-In urma verificarilor s-a constatat faptul ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii in declaratia 
proprie raspundere privind incadrarea in categoria microintreprinderii (solicitantul a declarat intreprinderea ca fiind autonoma).EG2, EG3 - Nu a fost necesara verificarea 
devizelor, bugetelor, viabilitatii economice deoarece proiectul este declarat neeligibil la punctul 1.1 Nu a fost necesara verificarea devizelor, bugetelor, viabilitatii economice 
deoarece proiectul este declarat neeligibil la punctul 1.1 Nu a fost necesara verificarea devizelor, bugetelor, viabilitatii economice deoarece proiectul este declarat neeligib
punctul 1.1 Nu a fost necesara verificarea devizelor, bugetelor, viabilitatii economice deoarece proiectul este declarat neeligibil la punctul 1.1 Nu a fost necesara verificarea 
devizelor, bugetelor, viabilitatii economice deoarece proiectul este declarat neeligibil la punctul 1.1 Nu a fost necesara verificarea rezonabilitatii preturilor deoarece proiectul 
este declarat neeligibil la punctul 1.1 Nu a fost necesara verificarea rezonabilitatii preturilor deoarece proiectul este declarat neeligibil la punctul 1.1 Nu a fost necesara 
verificarea devizelor, bugetelor, viabilitatii economice, planului financiar deoarece proiectul este declarat neeligibil la punctul 1.1 Nu a fost necesara verificarea devizelor, 
bugetelor, viabilitatii economice, planului financiar deoarece proiectul este declarat neeligibil la punctul 1.1 Cocos Alexandru Costin (cod CAEN 0161) are incheiat contract 
de prestare servicii lucrari agricole cu S.C. RASARE ALEX PROD. S.C. RASARE ALEX PROD SRL are depus proiect in curs de evaluare pe M121 - 
F121v021233100018. In urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca, Cocos Alexandru Costin are incheiat contract de prestari servicii lucrari agricole firmei in care 
este adminstrator si asociat unic.Conform extrasului bancar, solicitantului i s-a virat o parte din suma pentru dovedirea cofinantarii de la S.C RASARE ALEX PROD SRL. 
pct. 6 - Cocos Alexandru Costin (cod CAEN 0161) are incheiat contract de prestare servicii lucrari agricole cu S.C. RASARE ALEX PROD. S.C. RASARE ALEX PROD 
SRL are depus proiect in curs de evaluare pe M121 - F121v021233100018, proiect in care este si responsabil legal. In urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca, 
Cocos Alexandru Costin are incheiat contract de prestari servicii lucrari agricole firmei in care este adminstrator si asociat unic.Conform extrasului bancar, solicitantului i s-a 
virat o parte din suma pentru dovedirea cofinantarii de la S.C RASARE ALEX PROD SRL. 1.1. In urma verificarii serviciului RECOM online al Oficiului Registrului 
Comenrtului solicitantul Cocos Alexandru Costin a fost regasit in S.C. CIARENT PROD SRL cu actiuni 50% si in S.C. RASARE ALEX PROD asociat unic. Firma S.C. 
RASARE ALEX PROD SRL are ca si activitate principala CAEN 0111 - cultivarea cerealelor, iar solicitantul prezentului proiect are incheiat precontract de prestari servicii 
lucrari agricole cu aceasta firma in care este si asociat unic. In urma verificarilor s-a constatat faptul ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii in declaratia pe 
proprie raspundere privind incadrarea in categoria microintreprinderii (solicitantul a declarat intreprinderea ca fiind autonoma).1.2 Solicitantul nu respectat punctul 3 din 
declaratia pe proprie raspundere F.Nu a fost necesara verificarea devizelor, bugetelor, viabilitatii economice, planului financiar deoarece proiectul este declarat neeligibil la 
punctul 1.1Cocos Alexandru Costin (cod CAEN 0161) are incheiat contract de prestare servicii lucrari agricole cu S.C. RASARE ALEX PROD. S.C. RASARE ALEX PROD 
SRL are depus proiect in curs de evaluare pe M121 - F121v021233100018. In urma verificarilor efectuate s-a constatat faptul ca, Cocos Alexandru Costin are incheiat 
contract de prestari servicii lucrari agricole firmei in care este adminstrator si asociat unic.Conform extrasului bancar, solicitantului i s-a virat o parte din suma pentru 
dovedirea cofinantarii de la S.C RASARE ALEX PROD SRL.In cadrul acestei sesiuni pe M312 mai sunt depuse doua proiecte: COCOS IONELIA - F312M011233100009 
SI COCOS EUGENIA ADRIANA- F312M011233100012 pe cod CAEN 0161. Intre cei trei beneficiari ai proiectelor depuse se considera ca exista grade de rudenie. 1.1. In 
urma verificarii serviciului RECOM online al Oficiului Registrului Comertului solicitantul Cocos Alexandru Costin a fost regasit in S.C. CIAIRENT PROD SRL cu actiuni 50% 
si in S.C. RASARE ALEX PROD asociat unic -100%. Firma S.C. RASARE ALEX PROD SRL are ca si activitate principala CAEN 0111 - cultivarea cerealelor, iar 
solicitantul prezentului proiect are incheiat precontract de prestari servicii lucrari agricole cu aceasta firma in care este si asociat unic In urma verificarilor s-a constat
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1101 312 M 01 12 3 31 00009 2012 9 24

“PRESTARE SERVICII IN 
COMUNA FILIPESTII DE 

TARG, JUDETUL PRAHOVA 
APARTINAND COCOS 

IONELIA”

COCOS IONELIA PRAHOVA

Comuna/Oras 
FILIPESTII DE 

TARG Sat 
FILIPESTII DE 

TARG

- - - - - - - - - - 107.110 0 74.977 0 32.133 167.992.654

Pct.1.2 -Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F. Pct.1.2 -Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele 
luate in Declaratia pe proprie raspundere F. EG1, EG6 - S-a bifat cu NU deoarece din suprafata de teren detinuta in proprietate de 3475 mp, o suprafata de 1000 mp a fost 
data in folosinta solicitantului (identificat in Doc.16) Cocos Eugenia Adriana prin Contractul de comodat nr.1598/30.05.2011, fapt nesemnalat in MJ si documentele depuse 
(Extras de carte funciara).EG2 - S-a bifat cu NU deoarece solicitantul are incheiate Precontracte de prestari servicii cu solicitanti identificati in Doc.16(SC RASARE ALEX 
PROD SRL), astfel s-a constatat ca solicitantul nu poate functiona independent de alta investitie FEADR, creandu-se astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si 
a obtine astgel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. EG7 - S-a bifat cu NU deoarece s-au constatat legaturi financiare intre solicitanti (suma necesara cofinantarii 
private provine de la solicitantul(identificat in Doc.16) Cocos Eugenia Adriana. EG1, EG6 - S-a bifat cu NU deoarece din suprafata de teren detinuta in proprietate de 3475 
mp, o suprafata de 1000 mp a fost data in folosinta solicitantului (identificat in Doc.16) Cocos Eugenia Adriana prin Contractul de comodat nr.1598/30.05.2011, fapt 
nesemnalat in MJ si documentele depuse (Extras de carte funciara).EG2 - S-a bifat cu NU deoarece solicitantul are incheiate Precontracte de prestari servicii cu solicitanti 
identificati in Doc.16(SC RASARE ALEX PROD SRL), astfel s-a constatat ca solicitantul nu poate functiona independent de alta investitie FEADR, creandu-se astfel condi
artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astgel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. EG7 - S-a bifat cu NU deoarece s-au constatat legaturi financiare 
intre solicitanti (suma necesara cofinantarii private provine de la solicitantul(identificat in Doc.16) Cocos Eugenia Adriana. Nu s-a intocmit matricea de viabilitate, proiectul 
este neeligibil pe crearea de conditii artificiale pentru a beneficia de plati(sprijin) si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. Nu s-a intocmit matricea de 
viabilitate, proiectul este neeligibil pe crearea de conditii artificiale pentru a beneficia de plati(sprijin) si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. Pct.3
S-a bifat cu NU deoarece solicitantul a declarat ca este neplatitor de TVA, iar TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile a fost trecut in coloana cheltuielilor neeligibile.Nu s-a 
intocmit matricea de buget, proiectul este neeligibil pe crearea de conditii artificiale pentru a beneficia de plati(sprijin) si a obtine astfel un avantaj care contravine obiective
masurii. Pct.3.7 -S-a bifat cu NU deoarece solicitantul a declarat ca este neplatitor de TVA, iar TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile a fost trecut in coloana cheltuielilor 
neeligibile.Nu s-a intocmit matricea de buget, proiectul este neeligibil pe crearea de conditii artificiale pentru a beneficia de plati(sprijin) si a obtine astfel un avantaj care 
contravine obiectivelor masurii. S-a bifat NU ESTE CAZUL deoarece proiectul este neeligibil pe crearea de conditii artificiale pentru a beneficia de plati(sprijin) si a obtine 
astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. S-a bifat NU ESTE CAZUL deoarece proiectul este neeligibil pe crearea de conditii artificiale pentru a beneficia de 
plati(sprijin) si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. S-a bifat cu NU deoarece solicitantul a declarat ca este neplatitor de TVA, iar TVA-ul aferent 
cheltuielilor eligibile a fost trecut in coloana cheltuielilor neeligibile.Nu s-a intocmit planul financiar, proiectul este neeligibil pe crearea de conditii artificiale pentru a beneficia 
de plati(sprijin) si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. S-a bifat cu NU deoarece solicitantul a declarat ca este neplatitor de TVA, iar TVA-ul aferent 
cheltuielilor eligibile a fost trecut in coloana cheltuielilor neeligibile.Nu s-a intocmit planul financiar, proiectul este neeligibil pe crearea de conditii artificiale pentru a beneficia 
de plati(sprijin) si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. S-a bifat cu DA deoarece s-au identificat legaturi cu alte proiecte in derulare, proiecte 
identificate in Doc. 16. Astfel, in aceeasi sesiune -Masura 312 -, au mai fost depuse doua proiecte cu activitate pe cod CAEN 0161 de catre Cocos Eugenia Adriana si 
Cocos Alexandru Costin, iar in sesiunea 02/12 -Masura 121- a fost depus un proiect cu activitate pe cod CAEN 0111(Cultivarea cerealelor, exclusiv orez, plantelor 
leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase) de catre SC RASARE ALEX PROD SRL al carui actionar unic este Cocos Alexandru Costin.Intre 
solicitanti exista grade de rudenie. Intre cele trei proiecte depuse pe masura 312 s-au identificat urmatoarele elemente comune:- acelasi titlu al proiectului- acelasi sediu 
social la doua dintre proiecte- acelasi amplasament al proiectului- acelasi consultant al proiectuluiPrin extinderea verificarii s-au identificat legaturi care conduc la: - 
fractionarea artificiala a investitiei. Din suprafata de teren de 3475 mp, detinuta in proprietate de Cocos Ionelia impreuna cu Cocos Ioan , o suprafata de 1000 mp a fost data 
in folosinta solicitantului Cocos Eugenia Adriana prin Contractul de comodat nr.1598/30.05.2011. - complementaritatea investitiilor propuse.Investitiile din cadrul celor trei 
proiecte se completeaza in cadrul unui flux tehnologic. Prin toate cele trei proiecte se doreste achizitionarea de utilaje agricole, iar prestarea de servicii se face intre 
solicitanti. In toate cele trei proiecte Precontractele de prestari servicii sunt incheiate cu SC RASARE ALEX PROD SRL( identificat in Doc. 16 ca solicitant al masurii 121) 
prin reprezentant Cocos Alexandru Costin si CERES SA prin reprezentant Cocos Ioan. - legaturi financiare intre solicitanti. Din Extrasul de cont reiese ca suma necesara 
cofinantarii private este virata in contul solicitantului Cocos Ionelia de catre solicitantul Cocos Eugenia Adriana.In urma analizei se constata ca invstitia propusa de solicitant 
nu poate functiona independent de alte investitii FEADR, creandu-se astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor masurii. S-a bifat cu DA deoarece s-au identificat legaturi cu alte proiecte in derulare, proiecte identificate in Doc. 16. Astfel, in aceeasi sesiune -Masura 312 -, 
au mai fost depuse doua proiecte cu activitate pe cod CAEN 0161 de catre Cocos Eugenia Adriana si Cocos Alexandru Costin iar in sesiunea 02/12 -Masura 121- a fo

1102 312 M 01 12 3 31 00010 2012 9 24

INFIINTARE FABRICA DE 
AMBALAJ DIN HARTIE SI 

CARTON IN COMUNA VALEA 
CALUGAREASCA, SAT VALEA 

LARGA, NR. 532, JUD. 
PRAHOVA

S.C. IDEAL TOP 
PACKING S.R.L. PRAHOVA

Comuna/Oras 
VALEA 

CALUGAREASCA 
Sat VALEA LARGA

- - - - - - - - - - 209.900 0 178.415 0 31.485 168.171.069

EG2,EG6 - Proiect neeligibil de la vizita pe teren. Cladirile din Contractul de Comodat nr. 4456/07.09.2012, constructiile C2 (in suprafata de 130 mp) si C4(in suprafata de 
134 mp), unde vor fi amplasate echipamentele ce fac obiectul proiectului, au destinatia "magazii" fiind improprii derulari activitatii. La vizita pe teren nu exista pardoseala, in 
locul acesteia fiind pamant si piatra; peretii prezentau crapaturi fiind partial tencuiti; tamparia si tavanul prezentau un grad avansat de uzura (vezi foto). EG2,EG6 - Proiect 
neeligibil de la vizita pe teren.Cladirile din Contractul de Comodat nr. 4456/07.09.2012, constructiile C2 (in suprafata de 130 mp) si C4(in suprafata de 134 mp), unde vor fi 
amplasate echipamentele ce fac obiectul proiectului, au destinatia "magazii" fiind improprii derulari activitatii. La vizita pe teren nu exista pardoseala, in locul acesteia fiind 
pamant si piatra; peretii prezentau crapaturi fiind partial tencuiti; tamparia si tavanul prezentau un grad avansat de uzura (vezi foto). Nu s-a intocmit matricea viabilitatii 
economice a proiectului deoarece proiectul este neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a intocmit matricea viabilitatii economice a proiectului deoarece proiectul este neeligibil 
de la vizita pe teren. Nu s-a intocmit buget indicativ deoarece proiectul este neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a intocmitbuget indicativ deoarece proiectul este neeligibil 
la vizita pe teren. Nu s-a completat deoarece proiectul este neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a completat deoarece proiectul este neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a 
completat deoarece proiectul este neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a completat deoarece proiectul este neeligibil de la vizita pe teren. EG2,EG6 - Proiect neeligibil de la 
vizita pe teren. Cladirile din Contractul de Comodat nr. 4456/07.09.2012, constructiile C2 (in suprafata de 130 mp) si C4(in suprafata de 134 mp), unde vor fi amplasate 
echipamentele ce fac obiectul proiectului, au destinatia "magazii" fiind improprii derulari activitatii. La vizita pe teren nu exista pardoseala, in locul acesteia fiind pamant si 
piatra; peretii prezentau crapaturi fiind partial tencuiti; tamparia si tavanul prezentau un grad avansat de uzura (vezi foto). EG2,EG6 - Proiect neeligibil de la vizita pe teren. 
Cladirile din Contractul de Comodat nr. 4456/07.09.2012, constructiile C2 (in suprafata de 130 mp) si C4(in suprafata de 134 mp), unde vor fi amplasate echipamentele ce 
fac obiectul proiectului, au destinatia "magazii" fiind improprii derulari activitatii. La vizita pe teren nu exista pardoseala, in locul acesteia fiind pamant si piatra; peretii 
prezentau crapaturi fiind partial tencuiti; tamparia si tavanul prezentau un grad avansat de uzura (vezi foto).

1103 312 M 01 12 3 31 00016 2012 9 25
MODERNIZAREA S.C. 

RAZVAN IMPEX CONSTRUCT 
S.R.L.

S.C. RAZVAN 
IMPEX 

CONSTRUCT 
S.R.L.

PRAHOVA
Comuna/Oras 

TARGSORU VECHI 
Sat ZAHANAUA

- - - - - - - - - - 187.928 0 147.944 0 39.984 168.319.013

Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F, nu indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in fisa masurii si ghidul 
solicitantului.Spatiul prezentat nu este corespunzator pentru depozitarea bunurilor prezentate in cadrul memoriului justificativ, acesta fiind un teren viran fara posibilitatea de 
a fi adapostite bunurile solicitate prin proiect. In plus solicitantul doreste si desfasurarea unor activitati mestesugaresti, pentru care nu exista un spatiu in care sa se poata 
desfasura activitatea mestesugareasca. Condiţiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevăzute în proiect, acesta fiind declarat neeligibil de la data vizitei pe 
teren. PCT. 2 - 1.2 Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F, nu indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in 
fisa masurii si ghidul solicitantului.Spatiul prezentat nu este corespunzator pentru depozitarea bunurilor prezentate in cadrul memoriului justificativ, acesta fiind un teren 
viran fara posibilitatea de a fi adapostite bunurile solicitate prin proiect. In plus solicitantul doreste si desfasurarea unor activitati mestesugaresti, pentru care nu exista un 
spatiu in care sa se poata desfasura activitatea mestesugareasca. Condiţiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevăzute în proiect, acesta fiind declarat 
neeligibil de la data vizitei pe teren. EG1,EG2, EG6 - S-a bifat cu "nu" pentru criteriul de eligibilitate EG1 - Cu toate ca solicitantul a prezentat pentru imobil contractul de 
comodat avand incheierea de autentificare nr. 4495/11.09.2012, incheiat pentru o perioada de 11 ani, in intravilanul comunei Tg. Vechi, satul Zahanaua, strada Principala, 
nr. 20, judet Prahova, acest contract nu poate fi luat in considerare, avand in vedere ca, conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in memoriului 
justificativ. Spatiul prezentat nu este corespunzator pentru depozitarea bunurilor prezentate in cadrul memoriului justificativ, acesta fiind un teren viran fara posibilitatea de a 
fi adapostite bunurile solicitate prin proiect. In plus solicitantul doreste si desfasurarea unor activitati mestesugaresti, pentru care nu exista un spatiu in care sa se poata 
desfasura activitatea mestesugareasca. S-a bifat cu "nu" pentru criteriile de eligibilitate EG2 si EG6 deoarece beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei si 
dreptul de folosinta asupra terenului pe care doreste sa-si desfasoare activitatea, intrucat condiţiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevăzute în proiect. 
EG1,EG2, EG6 - S-a bifat cu "nu" pentru criteriul de eligibilitate EG1 - Cu toate ca solicitantul a prezentat pentru imobil contractul de comodat avand incheierea de 
autentificare nr. 4495/11.09.2012, incheiat pentru o perioada de 11 ani, in intravilanul comunei Tg. Vechi, satul Zahanaua, strada Principala, nr. 20, judet Prahova, acest 
contract nu poate fi luat in considerare, avand in vedere ca, conditiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevazute in memoriului justificativ. Spatiul prezen
nu este corespunzator pentru depozitarea bunurilor prezentate in cadrul memoriului justificativ, acesta fiind un teren viran fara posibilitatea de a fi adapostite bunurile 
solicitate prin proiect. In plus solicitantul doreste si desfasurarea unor activitati mestesugaresti, pentru care nu exista un spatiu in care sa se poata desfasura activitatea 
mestesugareasca. S-a bifat cu "nu" pentru criteriile de eligibilitate EG2 si EG6 deoarece beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei si dreptul de folosinta asupra 
terenului pe care doreste sa-si desfasoare activitatea, intrucat condiţiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevăzute în proiect. Nu s-au intocmit bugetul 
indicativ, planul financiar,respectiv matricea de verificare a eligibilitatii, intrucat proiectul este declarat neeligibil,de la vizita pe teren. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, 
planul financiar,respectiv matricea de verificare a eligibilitatii, intrucat proiectul este declarat neeligibil,de la vizita pe teren. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul 
financiar,respectiv matricea de verificare a eligibilitatii, intrucat proiectul este declarat neeligibil,de la vizita pe teren. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul 
financiar,respectiv matricea de verificare a eligibilitatii, intrucat proiectul este declarat neeligibil,de la vizita pe teren. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul 
financiar,respectiv matricea de verificare a eligibilitatii, intrucat proiectul este declarat neeligibil,de la vizita pe teren. Proiectul nu este eligibil intrucat nu au fost indeplinite 
toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului (EG1, EG2, EG6.). Conform ONRC, SC RAZVAN IMPEX CONSTRUCT SRL are ca activitate principala cod CAEN 2219-
Fabricarea altor produse din cauciuc. Prin proiect se doreste a fi achizitionate urmatoarele bunuri: malaxor, masina de turnat granule de cauciuc, dispozitiv automat de 
ghidare pentru masina de turnat granule de cauciuc, generator de curent electric, masina de spreiat (vopsit) diesel, masti de praf, casti de protectie pentru urechi, 
combinezoane de protectie, casti. Spatiul prezentat nu este corespunzator pentru depozitarea bunurilor prezentate in cadrul memoriului justificativ, acesta fiind un teren 
viran fara posibilitatea de a fi adapostite bunurile solicitate prin proiect. In plus solicitantul doreste si desfasurarea unor activitati mestesugaresti, pentru care nu exista un 
spatiu in care sa se poata desfasura activitatea mestesugareasca. Condiţiile existente pe teren nu permit realizarea investitiilor prevăzute în proiect, acesta fiind declarat 
neeligibil de la data vizitei pe teren. Proiectul nu este eligibil intrucat nu au fost indeplinite toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului (EG1, EG2, EG6.). Conform 
ONRC, SC RAZVAN IMPEX CONSTRUCT SRL are ca activitate principala cod CAEN 2219-Fabricarea altor produse din cauciuc. Prin proiect se doreste a fi achizitionate 
urmatoarele bunuri: malaxor, masina de turnat granule de cauciuc, dispozitiv automat de ghidare pentru masina de turnat granule de cauciuc, generator de curent electric, 
masina de spreiat (vopsit) diesel, masti de praf, casti de protectie pentru urechi, combinezoane de protectie, casti. Spatiul prezentat nu este corespunzator pentru 
depozitarea bunurilor prezentate in cadrul memoriului justificativ, acesta fiind un teren viran fara posibilitatea de a fi adapostite bunurile solicitate prin proiect. In plus 
solicitantul doreste si desfasurarea unor activitati mestesugaresti pentru care nu exista un spatiu in care sa se poata desfasura activitatea mestesugareasca Condi
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1104 312 M 01 12 3 31 00014 2012 9 25 „INFIINTARE FABRICA DE 
AMBALAJE DIN CARTON „

SC DENIM 
CARTON PACK 

SRL
PRAHOVA Comuna/Oras 

BUCOV Sat BUCOV - - - - - - - - - - 240.749 0 199.000 0 41.749 168.518.013

1.1. Solicitantul nu are deschis punct de lucru cu codul CAEN 1721 si nici nu a prezentat Doc. 11.2. Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in 
spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare, cand va indeplini conditiile, conform legislatiei in vigoare (pentru investitii noi dacă este cazul). S-au 
solicitat informatii suplimentare la care nu s-a raspuns prin E3.4 partea a II-a. 1.1. Solicitantul nu are deschis punct de lucru cu codul CAEN 1721 si nici nu a prezentat 
Doc. 11.2. Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare, cand va indeplini 
conditiile, conform legislatiei in vigoare (pentru investitii noi dacă este cazul). S-au solicitat informatii suplimentare la care nu s-a raspuns prin E3.4 partea a II-a. EG1 - 
Solicitantul nu are deschis punct de lucru cu codul CAEN 1721 si nici nu a prezentat Doc. 11.2. Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in 
spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare, cand va indeplini conditiile, conform legislatiei in vigoare (pentru investitii noi dacă este cazul). S-au 
solicitat informatii suplimentare la care nu s-a raspuns prin E3.4 partea a II-a.EG2 - Nu este suficient fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei. Exista 
neconcordante in cadrul studiului de fezabilitate in ceea ce priveste detalierea achizitiilor prin proiect. S-au solicitat informatii suplimentare la care nu s-a raspuns prin E3.4 
partea a II-a. EG1 - Solicitantul nu are deschis punct de lucru cu codul CAEN 1721 si nici nu a prezentat Doc. 11.2. Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide 
punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare, cand va indeplini conditiile, conform legislatiei in vigoare (pentru investitii noi dacă 
este cazul). S-au solicitat informatii suplimentare la care nu s-a raspuns prin E3.4 partea a II-a.EG2 - Nu este suficient fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei. 
Exista neconcordante in cadrul studiului de fezabilitate in ceea ce priveste detalierea achizitiilor prin proiect. S-au solicitat informatii suplimentare la care nu s-a raspuns prin 
E3.4 partea a II-a. Nu este suficient fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei. Exista neconcordante in cadrul studiului de fezabilitate in ceea ce priveste 
detalierea achizitiilor prin proiect. S-au solicitat informatii suplimentare la care nu s-a raspuns prin E3.4 partea a II-a. Nu este suficient fundamentata necesitatea si 
oportunitatea investitiei. Exista neconcordante in cadrul studiului de fezabilitate in ceea ce priveste detalierea achizitiilor prin proiect. 3.1 S-au solicitat informatii 
suplimentare privind devizele investitiei la care nu s-a raspuns prin E3.4 partea a II-a. Nu s-a prezentat detaliere capitole 3 si 5 din devizul general. 3.1 S-au solicitat 
informatii suplimentare privind devizele investitiei la care nu s-a raspuns prin E3.4 partea a II-a. Nu s-a prezentat detaliere capitole 3 si 5 din devizul general. S-au solicitat 
informatii suplimentare pentru justificarea achizitiilor prin proiect, devizele investitiei si oferte, la care nu s-a raspuns prin E3.4 partea a II-a. Nu s-a putut intocmi Fisa de 
verificare a rezonabilităţii preţurilor. S-au solicitat informatii suplimentare pentru justificarea achizitiilor prin proiect, devizele investitiei si oferte, la care nu s-a raspuns prin 
E3.4 partea a II-a. Nu s-a putut intocmi Fisa de verificare a rezonabilităţii preţurilor. 3.1 S-au solicitat informatii suplimentare privind devizele investitiei la care nu s-a 
raspuns prin E3.4 partea a II-a. Nu s-a prezentat detaliere capitole 3 si 5 din devizul general. Proiectul fiind neeligibil, intreaga valoare din bugetul indicativ devine neeligib
3.1 S-au solicitat informatii suplimentare privind devizele investitiei la care nu s-a raspuns prin E3.4 partea a II-a. Nu s-a prezentat detaliere capitole 3 si 5 din devizul 
general. Proiectul fiind neeligibil, intreaga valoare din bugetul indicativ devine neeligibila. 1.1., EG1 - Solicitantul nu are deschis punct de lucru cu codul CAEN 1721 si nici 
nu a prezentat Doc. 11.2. Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare, cand 
va indeplini conditiile, conform legislatiei in vigoare (pentru investitii noi dacă este cazul). S-au solicitat informatii suplimentare la care nu s-a raspuns prin E3.4 partea a II-
a.EG2 - Nu este suficient fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei. Exista neconcordante in cadrul studiului de fezabilitate in ceea ce priveste detalierea 
achizitiilor prin proiect. S-au solicitat informatii suplimentare la care nu s-a raspuns prin E3.4 partea a II-a.Prin adresa inregistrata la CRPDRP 3 SUD Muntenia cu nr. 
12472/09.08.2013, solicitantul informeaza ca se afla in imposibilitatea depunerii raspunsului la scrisoarea de informatii suplimentare fara alta solicitare din partea acestuia. 
1.1., EG1 - Solicitantul nu are deschis punct de lucru cu codul CAEN 1721 si nici nu a prezentat Doc. 11.2. Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de 
lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare, cand va indeplini conditiile, conform legislatiei in vigoare (pentru investitii noi dacă este 
cazul). S-au solicitat informatii suplimentare la care nu s-a raspuns prin E3.4 partea a II-a.EG2 - Nu este suficient fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei. 
Exista neconcordante in cadrul studiului de fezabilitate in ceea ce priveste detalierea achizitiilor prin proiect. S-au solicitat informatii suplimentare la care nu s-a raspuns prin 
E3.4 partea a II-a.Prin adresa inregistrata la CRPDRP 3 SUD Muntenia cu nr. 12472/09.08.2013, solicitantul informeaza ca se afla in imposibilitatea depunerii raspunsului 
la scrisoarea de informatii suplimentare fara alta solicitare din partea acestuia.
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CONSTRUIRE  CENTRU DE 
SERVICII POSTALE, ALEI 

CAROSABILE SI PIETONALE, 
PARCARE, IMPREJMUIRE, 

UTILITATI, BRANSAMENTE SI 
ORGANIZARE DE SANTIER

S.C. ANDAV 
LOGISTIC 

EXPERT S.R.L.
PRAHOVA Comuna/Oras 

BLEJOI Sat BLEJOI - - - - - - - - - - 249.934 4.221 174.954 0 74.980 168.692.967

Pct.1.2-S-a bifat cu "NU" intrucat proiectul este neeligibil si implicit solicitantul nu mai respecta Pct.2 din Declaratia F. Pct.1.2-S-a bifat cu "NU" intrucat proiectul este 
neeligibil si implicit solicitantul nu mai respecta Pct.2 din Declaratia F. EG1,EG6-S-a bifat cu "NU deoarece in Certificatul de Urbanism nr.92/29.05.2013 suntinscrise 
precizari referitoare la faptul ca amplasamentul investitiei se afla in zona de "restrictii de construire in zona de protectie a conductelor magistrale de transport gaze naturale, 
titei, gazolina, LEA20KV,cablu de telefonie si de trecerea unor terenuri in domeniul public al comunei in scopul modernizarii drumului local(str Buda) si realizarea unor 
culoare pentru retele tehnico-edilitare", restrictii pentru care solicitantul nu descrie in SF modalitatea de respectare a acestora si nu depune documente justificative in 
sustinere(avize de principiu,adrese avizatori etc).EG2- S-a bifat cu "NU" deoarece Proiectul este neeligibil,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in 
acest mod fluxul de numerar, astfel nu se mai respecta -viabilitatea investitiei realizata prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de 
viabilitate. EG1,EG6-S-a bifat cu "NU deoarece in Certificatul de Urbanism nr.92/29.05.2013 suntinscrise precizari referitoare la faptul ca amplasamentul investitiei se afla 
zona de "restrictii de construire in zona de protectie a conductelor magistrale de transport gaze naturale, titei, gazolina, LEA20KV,cablu de telefonie si de trecerea unor 
terenuri in domeniul public al comunei in scopul modernizarii drumului local(str Buda) si realizarea unor culoare pentru retele tehnico-edilitare", restrictii pentru care 
solicitantul nu descrie in SF modalitatea de respectare a acestora si nu depune documente justificative in sustinere(avize de principiu,adrese avizatori etc).EG2- S-a bifat cu 
"NU" deoarece Proiectul este neeligibil,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in acest mod fluxul de numerar, astfel nu se mai respecta -viabilitatea 
investitiei realizata prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate. S-a bifat cu "NU" deoarece Proiectul este neeligibil,cheltuielile 
aferente trec pe componenta neeligibila afectand in acest mod fluxul de numerar, astfel nu se mai respecta -viabilitatea investitiei realizata prin fonduri nerambursabile si in 
acest context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate. S-a bifat cu "NU" deoarece Proiectul este neeligibil,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in 
acest mod fluxul de numerar, astfel nu se mai respecta -viabilitatea investitiei realizata prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de 
viabilitate. Proiectul este neeligibil nu respecta EG1 ,EG6 si EG2, cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila si nu s-a mai intocmit matricea de buget. Proiectul 
este neeligibil nu respecta EG1 ,EG6 si EG2, cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila si nu s-a mai intocmit matricea de buget. Proiect neeligibil si nu s-a mai 
intocmit fisa de verificare a rezonabilitatii preturilor. Proiect neeligibil si nu s-a mai intocmit fisa de verificare a rezonabilitatii preturilor. Nu s-a mai intocmit planul financiar 
avand in vedere neeligibilitatea proiectului. Nu s-a mai intocmit planul financiar avand in vedere neeligibilitatea proiectului. Avand in vedere respectarea proceduii de 
evaluare M312 afisata pe site www.apdrp.ro se constata ca solicitantul-SC ANDAV LOGISTIC EXPERT SRL a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi 
(sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Astfel:Marinescu Mihail Viorel Reprezentant legal intr-un proiect aflat in evaluare M312 si intr-un 
proiect M313/0112(eligibil, masura pt care nu a aparut raport final) este gasit in RECOM in 3 FIRME :1) SC ANDAV LOGISTIC EXPERT SRL-Are proiect depus pe M312 
/0112 cu nr. F312C011233100017-Val. Aj. neramb- 174.954 Euro(Verificat in Doc 16)Amplasament proiect Loc BLEJOI, Sat.Blejoi ,PrahovaFirma in functiune Asociat 
unic: NAE FLORENTINA,Sediu social- Izvoarele,Sat Homoraciu,Nr.86,Camera 1COD CAEN pt proiect-5320-Alte servicii postale si de curieratAdministratorcu puteri 
DEPLINE si Responsabil Legal Marinescu Mihai ViorelConsultant SC ACQUIS CONSULTING SRL BUCURESTIProiectant General-SC ARHIPAS DESIGN SRL 
BUCURESTI2)SC ANK FOOD MARIS SRL –Are proiect depus pe M313 a (eligibi)F313M011233100013 masura aflata in evaluare-Val aj neramb 199.811 Euro 
.Amplasament proiect Loc BLEJOI,Sat.Blejoi PrahovaFirma in functiuneAsociat unic-MARINESCU ANCUTASediu social- Izvoarele,Sat-Homoraciu,Nr.86,Camera 2COD 
CAEN pt proiect-5520-Facilitati de cazareAdministrator cu puteri DEPLINE si Responsabil Legal Marinescu Mihai ViorelConsultant SC ACQUIS CONSULTING SRL 
BUCURESTIProiectant General-SC ARHIPAS DESIGN SRL BUCURESTI3)SC ANK COFFEE SERVICE SRLFirma in insolventa , este sub incidenţa legii nr. 85/2006 cf 
RECOM Asociat unic-MARINESCU MIHAIL VIORELSediu social-Municipiul PLOIESTI Str. Ciresoaia Nr.6COD CAEN secundar-5320Administrator Marinescu Mihai 
ViorelElemente comune proiecte depuse de catre SC ANDAV LOGISTIC EXPERT SRL si SC ANK FOOD MARIS SRL care pot conduce la crearea unor condiţii 
artificiale:1. Acelaşi sediu social: Localitatea IZVOARELE,Sat HOMORICIU, Nr 86 Cam 1 si Cam 2 -se regăseşte la două sau mai multe proiecte □2.Acelaşi amplasament 
(comună)-Comuna Blejoi.Sat Blejoi Tarla 15 Parcele A87/45.A87/46,A87/47,A87/48- al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □4.Acelaşi reprezentant 
legal-MARINESCU MIHAIL VIOREL- al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte □5.Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe 
proiecte:Consultant SC ACQUIS CONSULTING SRL BUCURESTI,Proiectant General-SC ARHIPAS DESIGN SRL BUCURESTI □ In urma verificărilor s-au identificat mai 
multe elemente comune cu alte proiecte astfel s-a extins verificarea asupra acestora si s-a constatat faptul ca:SC ANK COFFEE SERVICE SRL este proprietarul terenului 
divizat in 3 loturi (Lot 1,Lot2,Lot 3), din care instraineaza prin contracte de vanzare cumparare Lot 1 catre SC ANK FOOD MARIS SRL si Lot 3 catre SC ANDAV LOGISTIC
EXPERT SRL Pe contractele de vanzare cumparare semnaturile de la vanzator si de la cumparator sunt ale D-lui Marinescu Mihail Viorel administrator la cele 3 societ
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CONSTRUIRE HALA DE 

PRODUCTIE ECHIPAMENTE 
HIDRAULICE

SC BRAMAH 
HYDRAULICS 

SRL
PRAHOVA

Comuna/Oras 
PAULESTI Sat 

GAGENI
- - - - - - - - - - 236.116 8.300 200.000 0 36.116 168.892.967

Intrucat proiectul este neeligibil nu se mai respecta pct.2 din Declaratia F. Intrucat proiectul este neeligibil nu se mai respecta pct.2 din Declaratia F. EG1,EG10-S-a bifat c
"NU" deoarece prin proiect si prin Raspunsul la inf. suplimentara solicitantul nu a prezentat documente care sa contina identificarea clara a amplasamentului si pozitionarea 
acestuia fata de cladirile regasite la data vizitei in teren.Documentele justificative depuse respectiv planul topografic si Anexa 1 la PI din extrasul de carte funciara cuprind 
date insuficiente(cote de reper fata de cladirile existente)si contradictorii referitoare la vecinatatile amplasamentulu(Vecini-SV-Nr cad 24719 / 13870).Nu a fost prezentat 
planul anexa la Procesul verbal de predare primire aferent Contr. concesiune 3990/02.05.2013 plan ce a stat la baza preluarii terenului aferent investitiei.Totodata Ctr. de 
concesiune contine clauze(Art3.3 si Art 5.3) la care in data evaluarii nu s-a putut stabili exact daca au fost/vor fi respectate si pt care nu au fost prezentate clarificari(in SF si 
E3.4 P II-a). EG1,EG10-S-a bifat cu "NU" deoarece prin proiect si prin Raspunsul la inf. suplimentara solicitantul nu a prezentat documente care sa contina identificarea 
clara a amplasamentului si pozitionarea acestuia fata de cladirile regasite la data vizitei in teren.Documentele justificative depuse respectiv planul topografic si Anexa 1 la PI 
din extrasul de carte funciara cuprind date insuficiente(cote de reper fata de cladirile existente)si contradictorii referitoare la vecinatatile amplasamentulu(Vecini-SV-Nr cad 
24719 / 13870).Nu a fost prezentat planul anexa la Procesul verbal de predare primire aferent Contr. concesiune 3990/02.05.2013 plan ce a stat la baza preluarii terenului 
aferent investitiei.Totodata Ctr. de concesiune contine clauze(Art3.3 si Art 5.3) la care in data evaluarii nu s-a putut stabili exact daca au fost/vor fi respectate si pt care nu 
au fost prezentate clarificari(in SF si E3.4 P II-a). Intrucat proiectul este neeligibil deorece nu respecta EG1,EG10, cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila 
afectand in acest mod fluxul de numerar, nu se mai respecta viabibilitatea investitiei finantata prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de 
viabilitate. Intrucat proiectul este neeligibil deorece nu respecta EG1,EG10, cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in acest mod fluxul de numerar, nu 
se mai respecta viabibilitatea investitiei finantata prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate. Proiectul este neeligibil nu 
respecta EG1 ,EG10 si EG2, cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila si nu s-a mai intocmit matricea de buget. Proiect neeligibil si nu s-a mai intocmit 
verificarea rezonabilitatii preturilor. Nu s-a mai intocmit planul financiar avand in vedere neeligibilitatea proiectului. Nu s-a mai intocmit planul financiar avand in vedere faptul 
ca toate cheltuielile proiectului devin neeligibile. EG1,EG10-S-a bifat cu "NU" deoarece prin proiect si prin Raspunsul la inf. suplimentara solicitantul nu a prezentat 
documente care sa contina identificarea clara a amplasamentului si pozitionarea acestuia fata de cladirile regasite la data vizitei in teren.Documentele justificative depuse 
respectiv planul topografic si Anexa 1 la PI din extrasul de carte funciara cuprind date insuficiente(cote de reper fata de cladirile existente)si contradictorii referitoare la 
vecinatatile amplasamentulu(Vecini-SV-Nr cad 24719 / 13870).Nu a fost prezentat planul anexa la Procesul verbal de predare primire aferent Contr. concesiune 
3990/02.05.2013 plan ce a stat la baza preluarii terenului aferent investitiei.Totodata Ctr. de concesiune contine clauze(Art3.3 si Art 5.3) la care in data evaluarii nu s-a pu
stabili exact daca au fost/vor fi respectate si pt care nu au fost prezentate clarificari(in SF si E3.4 P II-a).Intrucat proiectul este neeligibil nu se mai respecta pct.2 din 
Declaratia F. EG2- S-a bifat cu "NU" deoarece proiectul este neeligibil,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in acest mod fluxul de numerar astfel nu 
se mai respecta EG2-viabilitatea investitiei realizata prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitatea Proiectul este neeligibil nu 
respecta EG1 ,EG10 si EG2, cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila si nu s-a mai intocmit matricea de buget.Nu s-a mai intocmit planul financiar avand in 
vedere neeligibilitatea proiectului. EG1,EG10-S-a bifat cu "NU" deoarece prin proiect si prin Raspunsul la inf. suplimentara solicitantul nu a prezentat documente care sa 
contina identificarea clara a amplasamentului si pozitionarea acestuia fata de cladirile regasite la data vizitei in teren.Documentele justificative depuse respectiv planul 
topografic si Anexa 1 la PI din extrasul de carte funciara cuprind date insuficiente(cote de reper fata de cladirile existente)si contradictorii referitoare la vecinatatile 
amplasamentulu(Vecini-SV-Nr cad 24719 / 13870).Nu a fost prezentat planul anexa la Procesul verbal de predare primire aferent Contr. concesiune 3990/02.05.2013 plan 
ce a stat la baza preluarii terenului aferent investitiei.Totodata Ctr. de concesiune contine clauze(Art3.3 si Art 5.3) la care in data evaluarii nu s-a putut stabili exact daca au 
fost/vor fi respectate si pt care nu au fost prezentate clarificari(in SF si E3.4 P II-a).Intrucat proiectul este neeligibil nu se mai respecta pct.2 din Declaratia F. EG2- S-a bifat 
cu "NU" deoarece proiectul este neeligibil,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in acest mod fluxul de numerar astfel nu se mai respecta EG2-
viabilitatea investitiei realizata prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitatea Proiectul este neeligibil nu respecta EG1 ,EG10 si 
EG2, cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila si nu s-a mai intocmit matricea de buget.Nu s-a mai intocmit planul financiar avand in vedere neeligibilitatea 
proiectului.
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“PRESTARE SERVICII IN 
COMUNA FILIPESTII DE 

TARG, JUDETUL PRAHOVA 
APARTINAND COCOS 
EUGENIA ADRIANA"

COCOS 
EUGENIA 
ADRIANA

PRAHOVA

Comuna/Oras 
FILIPESTII DE 

TARG Sat 
FILIPESTII DE 

TARG

- - - - - - - - - - 101.955 0 71.368 0 30.587 168.964.335

1.2-Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F. 1.2-Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in 
Declaratia pe proprie raspundere F. EG2-Solicitantul are incheiate Precontracte de prestari servicii cu solicitanti identificati in Doc 16(S.C. RASARE ALEX PROD S.R.L.);s-
a constatat ca solicitantul nu poate functiona independent vde alta investitie FEADR,creandu-se astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj 
care contravine obiectivelor masurii.EG7-S-au constatat legaturi financiare intre solicitanti(suma necesara cofinantarii private provine de la S.C. RASARE ALEX PROD 
S.R.L, identificat in Doc.16). EG2-Solicitantul are incheiate Precontracte de prestari servicii cu solicitanti identificati in Doc 16(S.C. RASARE ALEX PROD S.R.L.);s-a 
constatat ca solicitantul nu poate functiona independent vde alta investitie FEADR,creandu-se astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj ca
contravine obiectivelor masurii.EG7-S-au constatat legaturi financiare intre solicitanti(suma necesara cofinantarii private provine de la S.C. RASARE ALEX PROD S.R.L, 
identificat in Doc.16). Nu s-a intocmit matricea de verificare a viabilitatii; proiectul este declarat neeligibilpe crearea de conditii artificiale. Nu s-a intocmit matricea de 
verificare a viabilitatii; proiectul este declarat neeligibilpe crearea de conditii artificiale. Nu s-a intocmit buget indicativ; proiectul este declarat neeligibil pe crearea de conditii 
artificiale. Nu s-a intocmit buget indicativ; proiectul este declarat neeligibil pe crearea de conditii artificiale. Nu s-a intocmit Fisa de verificare a rezonabilitatii preturilor; 
proiectul este declarat neeligibil pe crearea de conditii artificiale. Nu s-a intocmit Fisa de verificare a rezonabilitatii preturilor; proiectul este declarat neeligibil pe crearea de 
conditii artificiale. Nu s-a intocmit Planul financiar;proiectul este declarat neeligibil pe crearea de conditii artificiale. Nu s-a intocmit Planul financiar;proiectul este declarat 
neeligibil pe crearea de conditii artificiale. S-au identificat legaturi cu alte proiecte in derulare, proiecte identificate in Doc.16. Astfel, in aceeasi sesiune -M312-au mai fost 
depuse doua, proiecte cu activitate pe cod CAEN 0161 de catre Cocos Ionelia si Cocos Alexandru Costin, iar in sesiunea 02/12-M121- a fost depus un proiect cu activitate 
pe cod CAEN 0111 de catre S.C. RASARE ALEX PROD S.R.L.al carui asociat unic este Cocos Alexandru Costin. Intre solicitanti exista grade de rudenie(soti).Intre cele 
trei proiecte depuse pe M312 s-au identificat urmatoarele elemente comune:acelasi sediu social la doua dintre proiecte; acelasi amplasament al proiectului; acelasi 
consultant al proiectului.Prin extinderea verificarii s-au identificat legaturi care conduc la fractionarea artificiala a investitiei.Din suprafata de teren de 3475 mp, detinuta in 
proprietate de catre Cocos Ionelia impreuna cu Cocos Ioan, o suprafata de 1000 mp a fost data in folosinta solicitantului Cocos Eugenia Adriana si restul este folosit de ca
Cocos Ionelia; complementaritatea investitiilor propuse.Investitiile din cadrul celor trei proiecte se completeaza in cadrul unui flux tehnologic. Prin toate cele trei proiecte se 
doreste achizitionarea de utilaje agricole, iar prestarea de servicii se face intre solicitanti.In toate cele trei proiecte Precontractele de prestari servicii sunnt incheiate cu S.C. 
RASARE ALEX PROD S.R.L.(identificat in Doc 16 ca solicitant al masurii 121)prin reprezentant Cocos Alexandru Costin si CERES SA prin reprezentant Cocos Ioan. 
Legaturi financiare intre solicitanti.Din Extrasul de cont reiese ca suma necesara cofinantarii private este virata in contul solicitantului Cocos Eugenia Adriana de catre 
solicitantul Cocos Alexandru Costin. In urma analizei se constata ca investitia propusa de catre solicitant nu poate functiona independent de alte investitii FEADR, creandu-
se astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin financiar si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. S-au identificat legaturi cu alte proiecte in 
derulare, proiecte identificate in Doc.16. Astfel, in aceeasi sesiune -M312-au mai fost depuse doua, proiecte cu activitate pe cod CAEN 0161 de catre Cocos Ionelia si 
Cocos Alexandru Costin, iar in sesiunea 02/12-M121- a fost depus un proiect cu activitate pe cod CAEN 0111 de catre S.C. RASARE ALEX PROD S.R.L.al carui asociat 
unic este Cocos Alexandru Costin. Intre solicitanti exista grade de rudenie(soti).Intre cele trei proiecte depuse pe M312 s-au identificat urmatoarele elemente comune:ace
sediu social la doua dintre proiecte; acelasi amplasament al proiectului; acelasi consultant al proiectului.Prin extinderea verificarii s-au identificat legaturi care conduc la 
fractionarea artificiala a investitiei.Din suprafata de teren de 3475 mp, detinuta in proprietate de catre Cocos Ionelia impreuna cu Cocos Ioan, o suprafata de 1000 mp a fost 
data in folosinta solicitantului Cocos Eugenia Adriana si restul este folosit de catre Cocos Ionelia; complementaritatea investitiilor propuse.Investitiile din cadrul celor trei 
proiecte se completeaza in cadrul unui flux tehnologic. Prin toate cele trei proiecte se doreste achizitionarea de utilaje agricole, iar prestarea de servicii se face intre 
solicitanti.In toate cele trei proiecte Precontractele de prestari servicii sunnt incheiate cu S.C. RASARE ALEX PROD S.R.L.(identificat in Doc 16 ca solicitant al masurii 
121)prin reprezentant Cocos Alexandru Costin si CERES SA prin reprezentant Cocos Ioan. Legaturi financiare intre solicitanti.Din Extrasul de cont reiese ca suma necesara 
cofinantarii private este virata in contul solicitantului Cocos Eugenia Adriana de catre solicitantul Cocos Alexandru Costin. In urma analizei se constata ca investitia propusa 
de catre solicitant nu poate functiona independent de alte investitii FEADR, creandu-se astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin financiar si a obtine astfel un 
avantaj care contravine obiectivelor masurii.

1108 312 M 01 12 3 31 00021 2012 9 26
ÎNFIINȚAREA UNEI LINII DE 

PRODUCȚIE PELEȚI ÎN 
MEDIUL RURAL 

S.C. 
BRIKPELLETS 

PRODUCT S.R.L
PRAHOVA

Comuna/Oras 
CERASU Sat VALEA 

BORULUI
- - - - - - - - - - 230.203 0 195.672 0 34.531 169.160.007

1.2-Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F. 1.2-Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in 
Declaratia pe proprie raspundere F. EG1,EG2,EG6-S.C. BRIKPELLETS PRODUCT S.R.L. detine, conform cotractului de comodat nr. 2405/12.09.2012, suprafata de 1600
mp, impreuna cu constructia-atelier de tamplarie pentru care beneficiarul nu a depus Extras de carte funciara. Prpoiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. 
EG1,EG2,EG6-S.C. BRIKPELLETS PRODUCT S.R.L. detine, conform cotractului de comodat nr. 2405/12.09.2012, suprafata de 1600 mp, impreuna cu constructia-atelie
de tamplarie pentru care beneficiarul nu a depus Extras de carte funciara. Prpoiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. Proiectul a fost declarat neeligibil de la 
vizita pe teren; nu s-a verificat Matricea de verificare a viabilitatii economico-financiara a proiectului. Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren; nu s-a verificat 
Matricea de verificare a viabilitatii economico-financiara a proiectului. Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren; nu s-a verificat bugetul indicativ. Proiectul a fost 
declarat neeligibil de la vizita pe teren; nu s-a verificat bugetul indicativ. Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren; nu s-a verificat Fisa de verificare a 
rezonabilităţii preţurilor. Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren; nu s-a verificat Fisa de verificare a rezonabilităţii preţurilor. Proiectul a fost declarat neeligibil 
de la vizita pe teren; nu s-a verificat Planul financiar. Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren; nu s-a verificat Planul financiar. EG1,EG2,EG6-S.C. 
BRIKPELLETS PRODUCT S.R.L. detine, conform cotractului de comodat nr. 2405/12.09.2012, suprafata de 1600 mp, impreuna cu constructia-atelier de tamplarie pentru 
care beneficiarul nu are Extras de carte funciara. La vizita pe teren s-a identificat in locatia unde urmeaza sa se desfasoare activitatea propusa prin priect, un uscator de 
rumegus pentru care s-au solicitat documente justificative beneficiarului. Nu s-au prezentat documentele solicitate beneficiarului. De asemenea, locatia in care urmeaza sa 
se desfasoare activitatea propusa prin proiect era ocupata cu material lemnos si diverse utilaje pe care beneficiarul nu le-a putut justifica.Proiectul a fost declarat neeligibil
la vizita pe teren. EG1,EG2,EG6-S.C. BRIKPELLETS PRODUCT S.R.L. detine, conform cotractului de comodat nr. 2405/12.09.2012, suprafata de 1600 mp, impreuna cu 
constructia-atelier de tamplarie pentru care beneficiarul nu are Extras de carte funciara. La vizita pe teren s-a identificat in locatia unde urmeaza sa se desfasoare activitatea 
propusa prin priect, un uscator de rumegus pentru care s-au solicitat documente justificative beneficiarului. Nu s-au prezentat documentele solicitate beneficiarului. De 
asemenea, locatia in care urmeaza sa se desfasoare activitatea propusa prin proiect era ocupata cu material lemnos si diverse utilaje pe care beneficiarul nu le-a putut 
justifica.Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren.
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INFIINTARE CABINET 
MEDICAL SC FIRST 

ECOGRAFICA SRL IN 
COMUNA PAULESTI, 
JUDETUL PRAHOVA

SC FIRST 
ECOGRAFICA 

SRL
PRAHOVA

Comuna/Oras 
PAULESTI Sat 

PAULESTI
- - - - - - - - - - 102.920 0 72.044 0 30.876 169.232.051

Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F, nu indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in fisa masurii si ghidul 
solicitantului, informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate nu sunt corecte. pct.2 - Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in 
Declaratia pe proprie raspundere F, nu indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in fisa masurii si ghidul solicitantului, informatiile din prezenta cerere de finantare si 
din documentele anexate nu sunt corecte. EG1,EG2, EG6 - S-a bifat cu "nu" pentru criteriul de eligibilitate EG1 - Cu toate ca solicitantul a prezentat pentru imobil 
contractul de comodat avand incheierea de autentificare nr. 1130/14.08.2012, incheiat pentru o perioada de 11 ani, in intravilanul comunei Paulesti, satul Paulesti, nr. 117, 
acest contract nu poate fi luat in considerare, avand in vedere ca in locul de amplasare isi desfasura activitatea o alta firma. S-a bifat cu "nu" pentru criteriile de eligibilitate 
EG2 si EG6 deoarece beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei si dreptul de folosinta asupra cladirii in care doreste sa-si desfasoare activitatea, intrucat 
condiţiile existente pe teren nu permit realizarea activităţilor prevăzute în proiect, la data vizitei pe teren, in tot spatiul pe care solicitantul incheiase contractul de comodat, 
desfasurau activitatea o alta firma. EG1,EG2, EG6 - S-a bifat cu "nu" pentru criteriul de eligibilitate EG1 - Cu toate ca solicitantul a prezentat pentru imobil contractul de 
comodat avand incheierea de autentificare nr. 1130/14.08.2012, incheiat pentru o perioada de 11 ani, in intravilanul comunei Paulesti, satul Paulesti, nr. 117, acest contract 
nu poate fi luat in considerare, avand in vedere ca in locul de amplasare isi desfasura activitatea o alta firma. S-a bifat cu "nu" pentru criteriile de eligibilitate EG2 si EG6 
deoarece beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei si dreptul de folosinta asupra cladirii in care doreste sa-si desfasoare activitatea, intrucat condiţiile existente 
pe teren nu permit realizarea activităţilor prevăzute în proiect, la data vizitei pe teren, in tot spatiul pe care solicitantul incheiase contractul de comodat, isi desfasurau 
activitatea o alta firma. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul financiar,respectiv matricea de verificare a eligibilitatii, intrucat proiectul este declarat neeligibil,de la pct. 
1.2,EG1, EG2, EG6. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul financiar,respectiv matricea de verificare a eligibilitatii, intrucat proiectul este declarat neeligibil,de la pct. 
1.2,EG1, EG2, EG6 si vizita pe teren Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul financiar,respectiv matricea de verificare a eligibilitatii, intrucat proiectul este declarat 
neeligibil,de la pct. 1.2,EG1, EG2, EG6. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul financiar,respectiv matricea de verificare a eligibilitatii, intrucat proiectul este declarat 
neeligibil,de la pct. 1.2,EG1, EG2, EG6. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul financiar,respectiv matricea de verificare a eligibilitatii, intrucat proiectul este declarat 
neeligibil,de la pct. 1.2,EG1, EG2, EG6. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul financiar,respectiv matricea de verificare a eligibilitatii, intrucat proiectul este declarat 
neeligibil,de la pct. 1.2,EG1, EG2, EG6. Proiectul nu este eligibil intrucat nu au fost indeplinite toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului (EG1, EG2, EG6.). Condiţiile
existente pe teren nu permit realizarea activităţilor prevăzute în proiect, acesta fiind neeligibil. Proiectul nu este eligibil intrucat nu au fost indeplinite toate criteriile de 
eligibilitate aplicate proiectului (EG1, EG2, EG6.). Condiţiile existente pe teren nu permit realizarea activităţilor prevăzute în proiect, acesta fiind neeligibil.

1110 312 M 01 12 3 31 00032 2012 9 27 CONSTRUIRE FABRICA 
CONFECTII TEXTILE

DUTA MARIA 
MIHAELA PRAHOVA

Comuna/Oras 
POIENARII BURCHII 

Sat POIENARII 
BURCHII

- - - - - - - - - - 234.219 45.925 199.086 0 35.133 169.431.137

In urma verificărilor in serviciul online RECOM al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, s-a constatat că solicitantul, doamna Duta Maria Mihaela, reprezentantul legal 
al proiectului, care doreste sa se autorizeze cu codul CAEN 1413 - Fabricarea altor articole de imbracaminte (inclusiv lenjeria de corp), mai detine o organizatie, S.C. 
COSMETRANS 2000 SRL, in functiune, avand cod unic de inregistrare 1302635, atribuit in data de 29.11.1992, in care este asociat unic, avand activitatea principala, 
conform codificarii (Ordin 337/2007):5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare si printre activităţile secundare:1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.1419- 
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in declaratia pe proprie raspundere F, deoarece 
informatiile din cererea de finantare si din documentele anexate nu sunt corecte. S-a bifat cu "DA" la punctul 1.1,dar se impun unele observatii:Intrucat in documentul 11.3 
Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, conform legii, solicitantul a declarat pe proprie 
raspundere ca are statut de intreprindere autonoma.In urma verificărilor in serviciul online RECOM al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, s-a constatat că solicitan
prin reprezentantul sau legal doamna Duta Maria Mihaela,care este si reprezentant legal al proiectului mai detine o organizatie, S.C. COSMETRANS 2000 SRL, in 
functiune, avand cod unic de inregistrare 1302635, atribuit in data de 29.11.1992, in care este asociat unic, avand activitatea principala, conform codificarii (Ordin 
337/2007):5510 - Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare siprintre activităţile secundare care:1399 - Fabricarea altor articole textile n.c.a.1419- Fabricarea altor articole de 
îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a.Conform datelor inscrise in Certificatul constatator nu sunt inscrise inregistrari ca activitati autorizate referitoare la activitati adiacente cu cele 
prevazute prin proiect.Astfel verificarea respectarii acestui punct realizandu-se in baza declaratiei pe propria raspundere a solicitantuluiSolicitantul nu şi-a însuşit în totalitate 
angajamentele luate in declaratia pe proprie raspundere F, deoarece informatiile din cererea de finantare si din documentele anexate nu sunt corecte. S-a bifat cu “nu” la 
criteriul de eligibilitate EG2 deoarece, in baza documentului 1 - studiu de fezabilitate, beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei si nu poate justifica atingerea 
obiectivelor masurii 312.Proiectul cuprinde construirea unui spatiu de productie si dotarea cu utilajele necesare desfasurarii fluxului tehnologic, inclusiv asigurarea utilitatilor 
si un mic spatiu pentru expunere, prezentare, vanzare a produselor proprii, atat confectii clasice, cat si cele de artizanat.Tratarea punctului 2.4 din studiul de fezabilitate este 
generala, nu este stabilit clar care este motivatia ca aceasta idee sa fie pusa in practica, nu este justificata necesitatea infiintarii unui atelier de productie confectii si obiecte 
decorative textile de artizanat in satul Poienarii Burchii, comuna Poienarii Burchii. Studiul de fezabilitate prezinta informatii cu caracter general, nefiind fundamentata 
necesitatea si oportunitatea acestei investitii. Capitolul 2.5 Piata de aprovizionare si de desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea 
produselor obtinute prin implementarea proiectului - este tratat cu superficialitate, descrierea generala realizata nu este convingatoare in ceea ce priveste piata de desfacere 
(“persoane fizice si juridice”) si modul de valorificare a produselor obtinute.Există neconcordanţe in studiul de fezabilitate intre cheltuielile propuse, în raport cu nevoile reale 
ale investitiei.Spatiile propuse pentru construirea atelierului sunt foarte ample, generoase (322 mp), fiind supradimensionate comparativ cu numărul şi dimensiunea utilajelor 
si cu numarul de angajati. Doar pentru un singur angajat se construieste la etaj un spatiu de 56,87 mp (9,4 m x 6,05 m).Numarul de utilaje/ echipamente ce se 
achizitioneaza prin proiect este supradimensionat in raport cu numarul de angajati si cu produsele finite obtinute in urma procesului de productie. Actualul atelier de 
productie este o constructie cu regim de inaltime parter + etaj partial, in suprafata de 322 mp.Nu se justifica finantarea construirii unui atelier avand o suprafata atat de mare 
+ amenajarea unei suprafete de 562 mp drumuri si platforme tehnologice + imprejmuire (valoarea totala a proiectului este de 293 250 EURO), doar pentru a realiza lunar: 
mp de perdele si draperii, 9 lenjerii de pat, 10 fete de perna, 10 sorturi de bucatarie, 6 bluze, 3 fuste, 7 camasi, etc.In capitolul III Proiectii financiare – calculele s-au realizat 
la o valoare nereala, solicitantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari, obtinand o supraestimare a profitului si folosirea unor tarife 
nejustificate. Analiza financiară are un rol determinant în decizia de finanţare a unui proiect de investiţii, previziunea veniturilor este un punct extrem de sensibil pentru un 
plan de afaceri. El are la bază studiile de piaţă, adică analiza comportamentului clienţilor şi a concurenţilor, precum şi strategiile de răspuns la acestea propuse de noua 
afacere. Riscurile care apar în previziunea veniturilor sunt legate de supraestimarea preturilor de vanzare, a cererii şi mai ales de supraestimarea efectelor campaniilor de 
promovare care vor fi derulate. Realizarea unor previziuni financiare nerealiste este o greseala frecvent intalnita, datorita superficialitatii modului de abordare a sectiunii de 
previziuni financiare si de calcul al indicatorilor, pe care solicitantul nu o considera importanta si o trateaza sumar. Realizarea unor previziuni nerealiste privind veniturile si 
cheltuielile generate de un proiect, calculul unui cash-flow eronat si obtinerea unor indicatori supraestimati pot cauza grave probleme de sustenabilitate si profitabilitate a 
unui proiect, putand pune solicitantul in situatia de a nu atinge rezultatele previzionate. S-a bifat cu “NU” la criteriul de eligibilitate EG2 deoarece, in baza documentului 1 - 
studiu de fezabilitate, beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei si nu poate justifica atingerea obiectivelor masurii 312.Proiectul cuprinde construirea unui spatiu 
de productie si dotarea cu utilajele necesare desfasurarii fluxului tehnologic, inclusiv asigurarea utilitatilor si un mic spatiu pentru expunere, prezentare, vanzare a produselor 
proprii atat confectii clasice cat si cele de artizanat Tratarea punctului 2 4 din studiul de fezabilitate este generala nu este stabilit clar care este motivatia ca aceasta id

1111 312 M 01 12 3 31 00031 2012 9 27

INFIINTARE ATELIER DE 
CROITORIE APARTINAND SC 
VIOLETTE ALEX LUX SRL IN 

JUDETUL PRAHOVA

SC VIOLETTE 
ALEX LUX SRL PRAHOVA

Comuna/Oras 
ADUNATI Sat 

ADUNATI; 
Comuna/Oras 
ADUNATI Sat 

ADUNATI

- - - - - - - - - - 96.945 0 82.403 0 14.542 169.513.540

EG1, EG6 - Solicitantul nu a prezentat Extras de carte funciara pentru intreaga suprafata (100 mp conform Contractului de comodat nr.923/05.09.2012) necesara investitie
EG1, EG6 - Solicitantul nu a prezentat Extras de carte funciara pentru intreaga suprafata (100 mp conform Contractului de comodat nr.923/05.09.2012) necesara investitie
S-a bifat cu NU la EG1 si EG6, proiectul fiind neeligibil nu s-a intocmit matrice de viabilitate. S-a bifat cu NU la EG1 si EG6, proiectul fiind neeligibil nu s-a intocmit matrice 
de viabilitate. S-a bifat cu NU la EG1 si EG6, proiectul fiind neeligibil nu s-a intocmit matrice de buget. S-a bifat cu NU la EG1 si EG6, proiectul fiind neeligibil nu s-a 
intocmit matrice de buget. S-a bifat cu NU la EG1 si EG6, proiectul fiind neeligibil. S-a bifat cu NU la EG1 si EG6, proiectul fiind neeligibil S-a bifat cu NU la EG1 si EG6, 
proiectul fiind neeligibil nu s-a intocmit plan financiar. S-a bifat cu NU la EG1 si EG6, proiectul fiind neeligibil nu s-a intocmit plan financiar. S-a bifat cu NU la EG1 si EG6, 
proiectul fiind neeligibil. S-a bifat cu NU la EG1 si EG6, proiectul fiind neeligibil. EG1, EG6 - Solicitantul nu a prezentat Extras de carte funciara pentru intreaga suprafata 
(100 mp conform Contractului de comodat nr.923/05.09.2012) necesara investitiei.S-a bifat cu NU la EG1 si EG6, proiectul fiind neeligibil nu s-a intocmit matrice de 
viabilitate.S-a bifat cu NU la EG1 si EG6, proiectul fiind neeligibil nu s-a intocmit matrice de buget.S-a bifat cu NU la EG1 si EG6, proiectul fiind neeligibil nu s-a intocmit 
plan financiar. EG1, EG6 - Solicitantul nu a prezentat Extras de carte funciara pentru intreaga suprafata (100 mp conform Contractului de comodat nr.923/05.09.2012) 
necesara investitiei.S-a bifat cu NU la EG1 si EG6, proiectul fiind neeligibil nu s-a intocmit matrice de viabilitate.S-a bifat cu NU la EG1 si EG6, proiectul fiind neeligibil nu s-
a intocmit matrice de buget.S-a bifat cu NU la EG1 si EG6, proiectul fiind neeligibil nu s-a intocmit plan financiar.

1112 312 M 01 12 3 31 00029 2012 9 27
"ACHIZITIE ECHIPAMENTE DE 

PRODUCTIE PELETI SI 
BRICHETE"

BIOENERGY 
IDEAS SRL PRAHOVA

Comuna/Oras 
VALEA 

CALUGAREASCA 
Sat VALEA 

CALUGAREASCA

- - - - - - - - - - 234.275 0 199.133 0 35.142 169.712.673

1.2-Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F,nu indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in fisa masurii si 
Ghidul solicitantului, informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate nu sunt corecte. 1.2-Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate 
in Declaratia pe proprie raspundere F. EG1,EG2,EG6-Beneficiarul,S.C. BIOENERGY IDEAS S.R.L., are contract de inchiriere si act aditional la contract, pentru spatiul 
investitiei propuse in proiect.Conform documentelor anexate cererii de finantare,beneficiara nu are acces la spatiul inchiriat(C5-hala), implicit la locul implementarii 
investitiei. Conform contractului de inchiriere S.C. BIOENERGY IDEAS S.R.L beneficiaza de utilitatile existente(energie electrica, gaze, apa, gunoi etc) in vederea 
implementarii investitiei , pentru care urmeaza sa achite costul acestora. Nu s-au putut identifica la vizita pe teren utilitatile necesare investitiei prevazute in proiect. La vizita 
pe teren s-a constatat ca spatiul prevazut pentru investitie nu era delimitat de spatiul proprietarului si era ocupat cu diverse utilaje printre care si un tractor. Proiectul a fost 
declarat neeligibil de la vizita pe teren. Beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei intrucat conditiile existente pe teren nu permit realizarea activitatilor prevazute 
in proiect. EG1,EG2,EG6-Beneficiarul,S.C. BIOENERGY IDEAS S.R.L., are contract de inchiriere si act aditional la contract, pentru spatiul investitiei propuse in 
proiect.Conform documentelor anexate cererii de finantare,beneficiara nu are acces la spatiul inchiriat(C5-hala), implicit la locul implementarii investitiei. Conform 
contractului de inchiriere S.C. BIOENERGY IDEAS S.R.L beneficiaza de utilitatile existente(energie electrica, gaze, apa, gunoi etc) in vederea implementarii investitiei , 
pentru care urmeaza sa achite costul acestora. Nu s-au putut identifica la vizita pe teren utilitatile necesare investitiei prevazute in proiect. La vizita pe teren s-a constatat ca 
spatiul prevazut pentru investitie nu era delimitat de spatiul proprietarului si era ocupat cu diverse utilaje printre care si un tractor. Proiectul a fost declarat neeligibil de la 
vizita pe teren. Beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei intrucat conditiile existente pe teren nu permit realizarea activitatilor prevazute in proiect. EG2-
Beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei intrucat conditiile existente pe teren nu permit realizarea activitatilor prevazute in proiect. EG2-Beneficiarul nu poate 
demonstra viabilitatea investitiei intrucat conditiile existente pe teren nu permit realizarea activitatilor prevazute in proiect. 4-Nu s-a completat "Fisa de verificare a 
rezonabilitatii preturilor", deoarece conditiile existente pe teren nu permit realizarea activitatilor prevazute in proiect; proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. -
Nu s-a completat "Fisa de verificare a rezonabilitatii preturilor", deoarece conditiile existente pe teren nu permit realizarea activitatilor prevazute in proiect; proiectul a fost 
declarat neeligibil de la vizita pe teren. Proiectul nu este eligibil intrucat nu toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite.Conditiile existente pe teren nu 
permit realizarea activitatilor prevazute in proiect,acesta fiin declarat neeligibil. Proiectul nu este eligibil intrucat nu toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost 
indeplinite.Conditiile existente pe teren nu permit realizarea activitatilor prevazute in proiect,acesta fiin declarat neeligibil.
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1113 312 M 01 12 3 31 00028 2012 9 27 „ INFIINTARE ATELIER 
PRODUCTIE PIESE„

SC GABRIEL 
RESOURCES 

SRL
PRAHOVA

Comuna/Oras 
CEPTURA Sat 

CEPTURA DE JOS
- - - - - - - - - - 230.000 0 195.500 0 34.500 169.908.173

Solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe propria raspundere F. Pct.1.2-Solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in 
Declaratia pe propria raspundere F. EG1,EG2,EG6 -Conform Contractului de inchiriere nr.1306/23.08.2012, accesul la cladirile inchiriate se face pe terenul descris(nu este 
indicat acest teren). Utilitatile necesare desfasurarii activitatii, fie sunt improprii desfasurarii activitatii, fie sunt in afara amplasamentului, fara a exista acordul proprietarului. 
Descrierile din Contractul de inchiriere nu reflecta realitatea de pe teren.De asemenea amplasamentul investitiei se invecineaza si chiar interpune(acces, grupuri sanitare)
cel al proiectului “INFIINTARE ATELIER PENTRU ONDULARE TABLA”, depus de SC MARILYN STEEL INOVATION SRL in cadrul aceleasi sesiuni, masura 312. 
Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. EG1,EG2,EG6 -Conform Contractului de inchiriere nr.1306/23.08.2012, accesul la cladirile inchiriate se face pe 
terenul descris(nu este indicat acest teren). Utilitatile necesare desfasurarii activitatii, fie sunt improprii desfasurarii activitatii, fie sunt in afara amplasamentului, fara a exista 
acordul proprietarului.Descrierile din Contractul de inchiriere nu reflecta realitatea de pe teren.De asemenea amplasamentul investitiei se invecineaza si chiar 
interpune(acces, grupuri sanitare) cu cel al proiectului “INFIINTARE ATELIER PENTRU ONDULARE TABLA”, depus de SC MARILYN STEEL INOVATION SRL in cadrul 
aceleasi sesiuni, masura 312. Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a intocmit matricea de viabilitate, proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe 
teren. Nu s-a intocmit matricea de viabilitate, proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a intocmit matricea de buget, proiectul a fost declarat neeligibil de 
la vizita pe teren. Nu s-a intocmit matricea de buget, proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. Proiectu
fost declarat neeligibil de la vizita pe teren Nu s-a intocmit plan financiar, proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a intocmit plan financiar, proiectul a 
fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. Solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe propria raspundere F.EG1,EG2,EG6 -Conform 
Contractului de inchiriere nr.1306/23.08.2012, accesul la cladirile inchiriate se face pe terenul descris(nu este indicat acest teren). Utilitatile necesare desfasurarii activitatii, 
fie sunt improprii desfasurarii activitatii, fie sunt in afara amplasamentului, fara a exista acordul proprietarului.De asemenea amplasamentul investitiei se invecineaza si chiar 
interpune(acces, grupuri sanitare) cu cel al proiectului “INFIINTARE ATELIER PENTRU ONDULARE TABLA”, depus de SC MARILYN STEEL INOVATION SRL in cadrul 
aceleasi sesiuni, masura 312. Descrierile din Contractul de inchiriere nu reflecta realitatea de pe teren.Nu s-a intocmit matricea de viabilitate, proiectul a fost declarat 
neeligibil de la vizita pe teren.Nu s-a intocmit matricea de buget, proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren.Nu s-a intocmit plan financiar, proiectul a fost decla
neeligibil de la vizita pe teren.Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. Solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe propria 
raspundere F.EG1,EG2,EG6 -Conform Contractului de inchiriere nr.1306/23.08.2012, accesul la cladirile inchiriate se face pe terenul descris(nu este indicat acest teren). 
Utilitatile necesare desfasurarii activitatii, fie sunt improprii desfasurarii activitatii, fie sunt in afara amplasamentului, fara a exista acordul proprietarului.De asemenea 
amplasamentul investitiei se invecineaza si chiar interpune(acces, grupuri sanitare) cu cel al proiectului “INFIINTARE ATELIER PENTRU ONDULARE TABLA”, depus de 
SC MARILYN STEEL INOVATION SRL in cadrul aceleasi sesiuni, masura 312. Nu s-a intocmit matricea de viabilitate, proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe 
teren.Nu s-a intocmit matricea de buget, proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren.Nu s-a intocmit plan financiar, proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita 
teren.Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren.

1114 312 M 01 12 3 31 00023 2012 9 27
„ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
PERFORMANTE PENTRU 
FABRICAREA MOBILEI”

S.C. IANINA 
CUBIK DESIGN 

S.R.L.
PRAHOVA

Comuna/Oras 
VALEA 

CALUGAREASCA 
Sat PANTAZI

- - - - - - - - - - 195.500 0 166.136 0 29.364 170.074.309

Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F, nu indeplineste conditiile de eligibilitate prevazute in fisa masurii si Ghidul 
Solicitantului, informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate nu sunt corecte. PCT.1.2 Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate 
in Declaratia pe proprie raspundere F. Prin verificarea în RECOM, s-a constatat ca S.C. IANINA CUBIK DESIGN S.R.L. si-a mai deschis un punct de lucru, prin inchiriere, 
in orasul Ploiesti, conform contractului de inchiriere nr. 608/ 25.10.2012, deci proiectul nu îndeplineşte criteriul general de eligibilitate EG1 impus de fisa tehnica a masurii 
312, intrucat in cazul investitiilor care prevad puncte de desfacere, acestea sunt permise doar pentru produsele obţinute din propriul proces productiv, ca parte componentă 
a proiectului de investiţie pentru care se solicită sprijinul, iar locatia punctului de desfacere trebuie sa fie pe acelaşi amplasament cu investiţia.Beneficiarul nu poate 
demonstra viabilitatea investitiei si dreptul de folosinta asupra cladirilor in care doreste sa-si desfasoare activitatea, intrucat condiţiile existente pe teren nu permit realizarea 
activităţilor prevăzute în proiect, la data vizitei pe teren, in tot spatiul pe care solicitantul incheiase contractul de comodat, isi desfasura activitatea o alta firma, S.C. Flory 
Designe SRL, avand aceeasi activitate de fabricare a mobilei. In aceste cladiri se afla sediul social si avea punctul de lucru S.C. Flory Designe SRL. EG1,EG2,EG6 -Prin 
verificarea în RECOM, s-a constatat ca S.C. IANINA CUBIK DESIGN S.R.L. si-a mai deschis un punct de lucru, prin inchiriere, in orasul Ploiesti, conform contractului de 
inchiriere nr. 608/ 25.10.2012, deci proiectul nu îndeplineşte criteriul general de eligibilitate EG1 impus de fisa tehnica a masurii 312, intrucat in cazul investitiilor care 
prevad puncte de desfacere, acestea sunt permise doar pentru produsele obţinute din propriul proces productiv, ca parte componentă a proiectului de investiţie pentru care 
se solicită sprijinul, iar locatia punctului de desfacere trebuie sa fie pe acelaşi amplasament cu investiţia.Beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei si dreptul de 
folosinta asupra cladirilor in care doreste sa-si desfasoare activitatea, intrucat condiţiile existente pe teren nu permit realizarea activităţilor prevăzute în proiect, la data vizitei 
pe teren, in tot spatiul pe care solicitantul incheiase contractul de comodat, isi desfasura activitatea o alta firma, S.C. Flory Designe SRL, avand aceeasi activitate de 
fabricare a mobilei. In aceste cladiri se afla sediul social si avea punctul de lucru S.C. Flory Designe SRL. Beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei si dreptul 
de folosinta asupra cladirilor in care doreste sa-si desfasoare activitatea, intrucat condiţiile existente pe teren nu permit realizarea activităţilor prevăzute în proiect, la data 
vizitei pe teren, in tot spatiul pe care solicitantul incheiase contractul de comodat, isi desfasura activitatea o alta firma, S.C. Flory Designe SRL, avand aceeasi activitate de 
fabricare a mobilei. In aceste cladiri se afla sediul social si avea punctul de lucru S.C. Flory Designe SRL. Beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei si dreptul 
de folosinta asupra cladirilor in care doreste sa-si desfasoare activitatea, intrucat condiţiile existente pe teren nu permit realizarea activităţilor prevăzute în proiect, la data 
vizitei pe teren, in tot spatiul pe care solicitantul incheiase contractul de comodat, isi desfasura activitatea o alta firma, S.C. Flory Designe SRL, avand aceeasi activitate de 
fabricare a mobilei. In aceste cladiri se afla sediul social si avea punctul de lucru S.C. Flory Designe SRL. Nu s-a completat "Fisa de verificare a rezonabilităţii preţurilor", 
intrucat proiectul este neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a completat "Fisa de verificare a rezonabilităţii preţurilor", intrucat proiectul este neeligibil de la vizita pe teren. 
Proiectul nu este eligibil intrucat nu toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite.Condiţiile existente pe teren nu permit realizarea activităţilor prevăzute 
în proiect, acesta fiind neeligibil. Proiectul nu este eligibil intrucat nu toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite.Condiţiile existente pe teren nu 
permit realizarea activităţilor prevăzute în proiect, acesta fiind neeligibil.

1115 312 M 01 12 3 31 00025 2012 9 27  „ INFIINTARE ATELIER 
PENTRU ONDULARE TABLA „

MARILYN STEEL 
INOVATION S.R.L PRAHOVA

Comuna/Oras 
CEPTURA Sat 

CEPTURA DE JOS
- - - - - - - - - - 225.215 0 191.432 0 33.783 170.265.741

1.2-Solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe propria raspundere F. 1.2-Solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in 
Declaratia pe propria raspundere F. EG1,EG2,EG6-Conform cotractului de inchiriere nr. 1125/01.08.2012, accesul la imobilele inchiriate(C2 siC3) se face pe terenul 
descris(nu este indicat acest teren),chiriasul putand folosi partile si dependintele necesare ale constructiei(vestiar si un grup sanitar). Deoarece contractul de inchiriere nu 
prevede si dreptul de folosinta al utilitatilor necesare investitiei si nu este niciun acord in acest sens intre chirias(S.C. MARILYN STEEL INOVATION S.R.L) si 
proprietar(S.C. LADRISI GROUP S.R.L.), beneficiarul proiectului S.C. MARILYN STEEL INOVATION S.R.L nu isi poate realiza investitia propusa prin proiect.Proiectul a 
fost declarat neeligibil la vizita pe teren. EG1,EG2,EG6-Conform cotractului de inchiriere nr. 1125/01.08.2012, accesul la imobilele inchiriate(C2 siC3) se face pe terenul 
descris(nu este indicat acest teren),chiriasul putand folosi partile si dependintele necesare ale constructiei(vestiar si un grup sanitar). Deoarece contractul de inchiriere nu 
prevede si dreptul de folosinta al utilitatilor necesare investitiei si nu este niciun acord in acest sens intre chirias(S.C. MARILYN STEEL INOVATION S.R.L) si 
proprietar(S.C. LADRISI GROUP S.R.L.), beneficiarul proiectului S.C. MARILYN STEEL INOVATION S.R.L nu isi poate realiza investitia propusa prin proiect.Proiectul a 
fost declarat neeligibil la vizita pe teren. Conform cotractului de inchiriere nr. 1125/01.08.2012, accesul la imobilele inchiriate se face pe terenul descris(nu este indicat acest 
teren),chiriasul putand folosi partile si dependintele necesare ale constructiei(vestiar si un grup sanitar). Deoarece contractul de inchiriere nu prevede si dreptul de folosinta 
al utilitatilor necesare investitiei si nu este niciun acord in acest sens intre chirias(S.C. MARILYN STEEL INOVATION S.R.L) si proprietar(S.C. LADRISI GROUP S.R.L.), 
beneficiarul proiectului S.C. MARILYN STEEL INOVATION S.R.L nu isi poate realiza investitia propusa prin proiect.Deoarece proiectul a fost declarat neeligibil de la 
verificarea in teren,nu s-a completat si verificat matricea. Conform cotractului de inchiriere nr. 1125/01.08.2012, accesul la imobilele inchiriate se face pe terenul descris(nu 
este indicat acest teren),chiriasul putand folosi partile si dependintele necesare ale constructiei(vestiar si un grup sanitar). Deoarece contractul de inchiriere nu prevede si 
dreptul de folosinta al utilitatilor necesare investitiei si nu este niciun acord in acest sens intre chirias(S.C. MARILYN STEEL INOVATION S.R.L) si proprietar(S.C. LADRISI 
GROUP S.R.L.), beneficiarul proiectului S.C. MARILYN STEEL INOVATION S.R.L nu isi poate realiza investitia propusa prin proiect. Proiectul nu a indeplinit toate criteriile
de eligibilitate pentru a fi declarat eligibil(EG1,EG2,EG6). Proiectul nu a indeplinit criteriile de eligibilitate EG1,EG2,EG6 pentru a fi declarat eligibil.
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1116 312 M 01 12 3 31 00056 2012 9 28

INFIINTARE FABRICA DE 
PELETI IN COMUNA 
POIENARII BURCHII, 
JUDETUL PRAHOVA 

SC EURO 
TEHNOLINE 

SERVICE SRL
PRAHOVA

Comuna/Oras 
POIENARII BURCHII 

Sat POIENARII 
BURCHII

- - - - - - - - - - 210.107 0 178.590 0 31.517 170.444.331

EG2 - Nu este detaliata necesitatea si oportunitatea investitiei, capitolul este tratat la modul general fara referire concreta la activitatea solicitantului SC EUROTEHNOLINE 
SERVICE SRL.In descrierea din studiul de fezabilitate nu se justifica achizitionarea panourilor fotovoltaice pentru producerea de energie termica, avand in vedere ca pentru 
energia termica se achizitioneaza si o centrala termica.Ofertele pe baza carora au fost intocmite devizele investitiei nu sunt semnate conform precizarilor din ghid si din 
metodologia de verificare: "Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele 
caracteristici:- Sa fie datate, personalizate si semnate;- Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;- Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii." EG2 - 
Nu este detaliata necesitatea si oportunitatea investitiei, capitolul este tratat la modul general fara referire concreta la activitatea solicitantului SC EUROTEHNOLINE 
SERVICE SRL.In descrierea din studiul de fezabilitate nu se justifica achizitionarea panourilor fotovoltaice pentru producerea de energie termica, avand in vedere ca pentru 
energia termica se achizitioneaza si o centrala termica.Ofertele pe baza carora au fost intocmite devizele investitiei nu sunt semnate conform precizarilor din ghid si din 
metodologia de verificare: "Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele 
caracteristici:- Sa fie datate, personalizate si semnate;- Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;- Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii." EG2 - 
Nu este detaliata necesitatea si oportunitatea investitiei, capitolul este tratat la modul general fara referire concreta la activitatea solicitantului SC EUROTEHNOLINE 
SERVICE SRL.In descrierea din studiul de fezabilitate nu se justifica achizitionarea panourilor fotovoltaice pentru producerea de energie termica, avand in vedere ca pentru 
energia termica se achizitioneaza si o centrala termica.Ofertele pe baza carora au fost intocmite devizele investitiei nu sunt semnate conform precizarilor din ghid si din 
metodologia de verificare: "Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele 
caracteristici:- Sa fie datate, personalizate si semnate;- Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;- Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii." EG2 - 
Nu este detaliata necesitatea si oportunitatea investitiei, capitolul este tratat la modul general fara referire concreta la activitatea solicitantului SC EUROTEHNOLINE 
SERVICE SRL.In descrierea din studiul de fezabilitate nu se justifica achizitionarea panourilor fotovoltaice pentru producerea de energie termica, avand in vedere ca pentru 
energia termica se achizitioneaza si o centrala termica.Ofertele pe baza carora au fost intocmite devizele investitiei nu sunt semnate conform precizarilor din ghid si din 
metodologia de verificare: "Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele 
caracteristici:- Sa fie datate, personalizate si semnate;- Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;- Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii." 3.1. In 
descrierea din studiul de fezabilitate nu se justifica achizitionarea panourilor fotovoltaice pentru producerea de energie termica, avand in vedere ca pentru energia termica se 
achizitioneaza si o centrala termica.Ofertele pe baza carora au fost intocmite devizele investitiei nu sunt semnate conform precizarilor din ghid si din metodologia de 
verificare: "Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:- Sa fie 
datate, personalizate si semnate;- Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;- Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii." 3.1. In descrierea din 
studiul de fezabilitate nu se justifica achizitionarea panourilor fotovoltaice pentru producerea de energie termica, avand in vedere ca pentru energia termica se achizitioneaza 
si o centrala termica.Ofertele pe baza carora au fost intocmite devizele investitiei nu sunt semnate conform precizarilor din ghid si din metodologia de verificare: "Ofertele 
sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:- Sa fie datate, personalizate 
si semnate;- Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;- Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii." Ofertele pe baza carora au fost intocmite devize
investitiei nu sunt semnate conform precizarilor din ghid si din metodologia de verificare: "Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea 
rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:- Sa fie datate, personalizate si semnate;- Sa contina detalierea unor specificatii tehnice 
minimale;- Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii." Ofertele pe baza carora au fost intocmite devizele investitiei nu sunt semnate conform precizarilor din ghid 
din metodologia de verificare: "Ofertele sunt documente obligatorii care trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele 
caracteristici:- Sa fie datate, personalizate si semnate;- Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;- Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii." Avand 
in vedere neeligibilitatea proiectului, toate cheltuielile devin neeligibile si nu se mai respecta planul financiar depus in proiect. Avand in vedere neeligibilitatea proiectului, 
toate cheltuielile devin neeligibile si nu se mai respecta planul financiar depus in proiect. Avand in vedere ca pe parcursul evaluarii proiectului au fost identificate 3 elemente 
comune care pot conduce la crearea unor condiţii artificiale pentru obtinerea de plati si avantaje care sa contravina obiectivelor masurii:- Acelaşi amplasament (comună) al 
proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte - SC AGRICOM TOTAL SERVICE SRL, SC EURO TEHNOLINE SERVICE SRL, SC RUSPIN INVEST SRL si SC 
ROMPIN INVEST SRL - comuna Poienarii Burchii □- Acelaşi reprezentant legal al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte - Zamisnii Ghenadie - 
reprezentant legal pentru proiectele depuse pa masura 312 pentru solicitantii: SC AGRICOM TOTAL SERVICE SRL SC EURO TEHNOLINE SERVICE SRL SC RUSPIN

1117 312 M 01 12 3 31 00057 2012 9 28

INFIINTARE UNITATE DE 
PRODUCTIE PANOURI SI 

PROFILE DIN LEMN IN 
COMUNA POIENARII 

BURCHII, SAT CARBUNARI, 
JUDETUL PRAHOVA

SC AGRICOM 
TOTAL SERVICE 

SRL
PRAHOVA

Comuna/Oras 
POIENARII BURCHII 

Sat CARBUNARI
- - - - - - - - - - 212.000 0 180.200 0 31.800 170.624.531

Solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia F avand in vedere ca proiectul este neeligibil. Solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele 
luate in Declaratia F avand in vedere ca proiectul este neeligibil. EG2- Nu este detaliata necesitatea si oportunitatea investitiei precum si obiectivele proiectului.Acestea sunt 
tratate la modul general, fara referire concreta la activitatea solicitantului SC AGRICOM TOTAL SERVICE SRL, pentru a putea fi cuantificate si urmarite in timp. EG2- Nu 
este detaliata necesitatea si oportunitatea investitiei precum si obiectivele proiectului.Acestea sunt tratate la modul general, fara referire concreta la activitatea solicitantului 
SC AGRICOM TOTAL SERVICE SRL, pentru a putea fi cuantificate si urmarite in timp. Nu se poate identifica provenienta valorilor veniturilor folosite in prognozele 
financiare care stau la baza verificarii obiectivului privind cresterea viabilitatii economice respectiv veniturile obtinute in concordanta cu capacitatea si randamentul utilajelor 
propuse a se achizitiona. Nu se poate identifica provenienta valorilor veniturilor folosite in prognozele financiare care stau la baza verificarii obiectivului privind cresterea 
viabilitatii economice respectiv veniturile obtinute in concordanta cu capacitatea si randamentul utilajelor propuse a se achizitiona. Intrucat proiectul este neeligibil nu s-au 
identificat clar valorile aferente investitiei incluse in bugete si devize si implicit nu s-a completat matrucea de buget. Intrucat proiectul este neeligibil nu s-au identificat clar 
valorile aferente investitiei incluse in bugete si devize si implicit nu s-a completat matrucea de buget. Nu s-a mai intocmit verificarea rezonabilitatii preturilor deoarece 
proiectul este neeligibil prin neindeplinirea criteriului EG2. Nu s-a mai intocmit verificarea rezonabilitatii preturilor deoarece proiectul este neeligibil prin neindeplinirea 
criteriului EG2. Nu s-a mai intocmit planul financiar avand in vedere neeligibilitatea proiectului. Nu s-a mai intocmit planul financiar avand in vedere neeligibilitatea 
proiectului. Avand in vedere respectarea proceduii de evaluare M312 afisata pe site www.apdrp.ro se constata ca solicitantul-SC AGRICOM TOTAL SERVICE SRL nu 
respecta Pct 6 din Fisa de verificare a eligibilitatii astfel: Zamisnii Ghenadie, Reprezentant legal si administrator intr-un proiect aflat in evaluare M312 de catreSC AGRICOM 
TOTAL SERVICE SRL precum si in alte societati care au depuse proiecte in evaluare,contractate si nefinalizate pe M312 in sesiuni anterioare este gasit in RECOM in 4 
FIRME :SC AGRICOM TOTAL SERVICE SRLCod CAEN principal: 0161Coduri CAEN secundare: 1623, 1629, 1621 Proiect depus si in evaluare pe masura 312 - "Fabric
de panouri si profile din lemn in comuna Poienarii Burchii,sat Carbunari,judetul Prahova"(CAEN 1621)Sediu social: sat Carbunari, comuna Poienarii Burchii, incinta B, T58, 
parcela Cc238 si A240, constructia C1 – statie carburanti, jud. PrahovaAmplasare proiect: Teren achizitionat de la SC RUSPIN INVEST SRL reprezentata prin ZAMISNII 
GHENADIE situat in sat Carbunari, comuna Poienarii Burchii, incinta B, constructia C1 – statie carburanti si 1197 mp teren amplasate in T58, parcela Cc238 si A240, jud. 
PrahovaAsociat 100%: ANDREI BOGDANAdministrator: ZAMISNII GHENADIEReprezentant legal: ZAMISNII GHENADIEConsultant/Proiectant:SC GLOBAL BUSINESS 
MANAGEMENT-GBM SRLSC EUROTEHNOLINE SERVICE SRLCod CAEN principal: 0161Coduri CAEN secundare: 1623, 1629, 1621 Proiect depus si in evaluare pe 
masura 312 - "Infiintare fabrica de peleti in comuna Poienarii Burchii,sat Carbunari,judetul Prahova" (CAEN 1629)Sediu social: sat Poienarii Burchii, comuna Poienarii 
Burchii, nr. 365, constructia P, jud. PrahovaAmplasare proiect: intravilanul si extravilanul comunei Poienarii Burchii, sat Poienarii Burchii, Tarla 59, parcela A246/125Asocia
100%: ANDREOIU IULIANAdministrator: ZAMISNII GHENADIEReprezentant legal: ZAMISNII GHENADIESC RUSPIN INVEST SRLCod CAEN principal: 1623Coduri 
CAEN secundare: 1629.Proiect CONTRACTAT pe masura 312 - "Infiintare unitate de productie usi in comuna Poienarii Burchii,sat Carbunari,judetul Prahova"((195.440 
euro)Sediu social: sat Carbunari, comuna Poienarii Burchii, incinta C, T59, parcela Cc245, constructii C1, C2, jud. PrahovaAmplasare proiect: sat Carbunari, comuna 
Poienarii Burchii, incinta C, T59, parcela Cc245, constructii C1, C2, jud. Prahova Asociat 100%: ZAMISNII GHENADIEAdministrator: ZAMISNII GHENADIEReprezentant 
legal: ZAMISNII GHENADIEConsultant/Proiectant:SC GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT-GBM SRLSC ROMPIN INVEST SRLCod CAEN principal: 1623Coduri CAEN
secundare: 1629.Proiect CONTRACTAT pe masura 312 -" Infiintare unitate de productie ferestre si profile din lemn in comuna Poienarii Burchii,sat Carbunari,judetul 
Prahova"(CAEN 1623) (195.398 euro)Sediu social: sat Carbunari, comuna Poienarii Burchii, incinta C, T59, parcela Cc245, constructia C1-depozit, jud. PrahovaAmplasare 
proiect: sat Carbunari, comuna Poienarii Burchii, incinta C, T59, parcela Cc245, constructia C1-depozit, jud. Prahova Asociat 100%: GURIN OCTAVIAN Administrator: 
ANDREOIU IULIANReprezentant legal: ZAMISNII GHENADIEConsultant/Proiectant:SC GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT-GBM SRL Au fost identificate 3 elemente 
comune care au dus la extinderea verificarii asupra acestora,impreuna cu ceilalti experti implicati in verificarea proiectelor amintite in vederea stabilirii corecte a respectarii 
acestui criteriu:- acelasi amplasament al proiectelor(Comuna Poienarii Burchii,Sat Carbunari);- acelasi reprezentant legal al proiectelor-ZAMISNII GHENADIE;- acelasi 
Consultant/Proiectant:SC GLOBAL BUSINESS MANAGEMENT-GBM SRL S-a mers cu verificarea mai departe si s-a identificat in extrasul de cont depus in proiect ca 
suma necesara dovedirii cofinantarii a fost virata sub forma de imprumut de catre dl. ZAMISNII GHENADIE, asociat unic, reprezentant legal si administrator al SC RUSPIN 
INVEST SRL care are proiect contractat si in derulare pe aceeasi masura 312. (conform metodologiei de verificare" - legaturi financiare se verifică, în cazul dovedirii 
cofinanţării prin extras de cont, provenienţa banilor Dacă există situaţia în care suma este virată de o persoană fizică sau juridică care are proiect în derulare sau în 
implementare ") Cele doua proiecte contractate ale beneficiarilor reprezentati legal de dl ZAMISNII GHENADIE(SC RUSPIN INVEST SRL SI SC ROMPIN INVEST SRL)
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1118 312 C 01 12 3 31 00052 2012 9 28   HALA PRODUCTIE COMUNA 
CORNU, JUDETUL PRAHOVA

SC UNIVERSAL 
ENGINE PARTS 

SRL
PRAHOVA

Comuna/Oras 
CORNU Sat CORNU 

DE JOS
- - - - - - - - - - 266.666 10.000 199.999 0 66.667 170.824.530

Pct.1.1 -S-a bifat cu "NU" deoarece Doc 11.2 -Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria de microintreprinderi depusa prin proiect nu are completata 
partea III cu date referitoare la categoria intreprinderii.Pct.1.2-S-a bifat cu "NU" intrucat proiectul este neeligibil de la vizita pe teren si implicit solicitantul nu mai respecta 
Pct.2 din Declaratia F. Pct.1.1 -S-a bifat cu "NU" deoarece Doc 11.2 -Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria de microintreprinderi depusa prin 
proiect nu are completata partea III cu date referitoare la categoria intreprinderii.Pct.1.2-S-a bifat cu "NU" intrucat proiectul este neeligibil de la vizita pe teren si implicit 
solicitantul nu mai respecta Pct.2 din Declaratia F. EG1,EG6-S-a bifat cu "NU".In conformitate cu Prevederile Procedurii de evaluare M312, E3.8-Fisa de verificare pe teren 
si E4.1 Raportul vizitei in teren Proiectul este neeligibil din Stadiu-VIZITA IN TEREN - amplasamentul propus nu prezinta posibilitati de racordare la utilitati- energie 
electrica si alimentare cu apa.EG2- S-a bifat cu "NU" deoarece Proiectul este neeligibil de la vizita pe teren,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in 
acest mod fluxul de numerar; astfel nu se mai respecta -viabilitatea investitiei realizata prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de 
viabilitate. EG1,EG6-S-a bifat cu "NU".In conformitate cu Prevederile Procedurii de evaluare M312, E3.8-Fisa de verificare pe teren si E4.1 Raportul vizitei in teren Proiectul 
este neeligibil din Stadiu-VIZITA IN TEREN - amplasamentul propus nu prezinta posibilitati de racordare la utilitati- energie electrica si alimentare cu apa.EG2- S-a bifat cu 
"NU" deoarece Proiectul este neeligibil de la vizita pe teren,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in acest mod fluxul de numerar; astfel nu se mai 
respecta -viabilitatea investitiei realizata prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate. EG2- S-a bifat cu "NU" deoarece Proiec
este neeligibil de la vizita pe teren,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in acest mod fluxul de numerar, astfel nu se mai respecta -viabilitatea 
investitiei realizata prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate. EG2- S-a bifat cu "NU" deoarece Proiectul este neeligibil de la 
vizita pe teren,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in acest mod fluxul de numerar, astfel nu se mai respecta -viabilitatea investitiei realizata prin 
fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate. Nu s-au mai intocmit: matrice buget, matrice viabilitate economica, plan financiar 
avand in vedere neeligibilitatea proiectului de la vizita pe teren. Nu s-au mai intocmit: matrice buget, matrice viabilitate economica, plan financiar avand in vedere 
neeligibilitatea proiectului de la vizita pe teren. Nu s-au mai intocmit: matrice buget, matrice viabilitate economica, plan financiar avand in vedere neeligibilitatea proiectului 
de la vizita pe teren. Nu s-au mai intocmit: matrice buget, matrice viabilitate economica, plan financiar avand in vedere neeligibilitatea proiectului de la vizita pe teren. 
Pct.1.1 -S-a bifat cu "NU" deoarece Doc 11.2 -Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria de microintreprinderi depusa prin proiect nu are completata 
partea III cu date referitoare la categoria intreprinderii.Pct.1.2-S-a bifat cu "NU" intrucat proiectul este neeligibil de la vizita pe teren si implicit solicitantul nu mai respecta 
Pct.2 din Declaratia F.EG1,EG6-S-a bifat cu "NU".In conformitate cu Prevederile Procedurii de evaluare M312, E3.8-Fisa de verificare pe teren si E4.1 Raportul vizitei in 
teren Proiectul este neeligibil din Stadiu-VIZITA IN TEREN - amplasamentul propus nu prezinta posibilitati de racordare la utilitati- energie electrica si alimentare cu 
apa.EG2- S-a bifat cu "NU" deoarece Proiectul este neeligibil de la vizita pe teren,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in acest mod fluxul de 
numerar; astfel nu se mai respecta -viabilitatea investitiei realizata prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate.Nu s-au mai 
intocmit: matrice buget, matrice viabilitate economica, plan financiar avand in vedere neeligibilitatea proiectului de la vizita pe teren. Pct.1.1 -S-a bifat cu "NU" deoarece Do
11.2 -Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria de microintreprinderi depusa prin proiect nu are completata partea III cu date referitoare la categoria 
intreprinderii.Pct.1.2-S-a bifat cu "NU" intrucat proiectul este neeligibil de la vizita pe teren si implicit solicitantul nu mai respecta Pct.2 din Declaratia F.EG1,EG6-S-a bifat 
cu "NU".In conformitate cu Prevederile Procedurii de evaluare M312, E3.8-Fisa de verificare pe teren si E4.1 Raportul vizitei in teren Proiectul este neeligibil din Stadiu-
VIZITA IN TEREN - amplasamentul propus nu prezinta posibilitati de racordare la utilitati- energie electrica si alimentare cu apa.EG2- S-a bifat cu "NU" deoarece Proiectul 
este neeligibil de la vizita pe teren,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in acest mod fluxul de numerar; astfel nu se mai respecta -viabilitatea 
investitiei realizata prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate.Nu s-au mai intocmit: matrice buget, matrice viabilitate 
economica, plan financiar avand in vedere neeligibilitatea proiectului de la vizita pe teren.

1119 312 C 01 12 3 31 00048 2012 9 28   HALA PRODUCTIE COMUNA 
CORNU, JUDETUL PRAHOVA

SC DIESEL 
TECHNIC 

INJECTOR 
PARTS SRL

PRAHOVA
Comuna/Oras 

CORNU Sat CORNU 
DE JOS

- - - - - - - - - - 235.290 10.000 199.996 0 35.294 171.024.526

Pct.1.1 -S-a bifat cu "NU" deoarece Doc 11.2 -Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria de microintreprinderi depusa prin proiect nu are completata 
partea III cu date referitoare la categoria intreprinderii. Pct.1.2-S-a bifat cu "NU" intrucat proiectul este neeligibil si implicit solicitantul nu mai respecta Pct.2 din Declaratia F
Pct.1.1 -S-a bifat cu "NU" deoarece Doc 11.2 -Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria de microintreprinderi depusa prin proiect nu are completata 
partea III cu date referitoare la categoria intreprinderii. Pct.1.2-S-a bifat cu "NU" intrucat proiectul este neeligibil pe teren si implicit solicitantul nu mai respecta Pct.2 din 
Declaratia F. EG1,EG6-S-a bifat cu "NU".In conformitate cu Prevederile Procedurii de evaluare M312, E3.8-Fisa de verificare pe teren si E4.1 Raportul vizitei in teren 
Proiectul este neeligibil din Stadiu-VIZITA IN TEREN - amplasamentul propus nu prezinta posibilitati de racordare la utilitati- energie electrica si alimentare cu apa.EG2- S-
a bifat cu "NU" deoarece Proiectul este neeligibil,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in acest mod fluxul de numerar, astfel nu se mai respecta -
viabilitatea investitiei realizata prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate. EG1,EG6-S-a bifat cu "NU".In conformitate cu 
Prevederile Procedurii de evaluare M312, E3.8-Fisa de verificare pe teren si E4.1 Raportul vizitei in teren Proiectul este neeligibil din Stadiu-VIZITA IN TEREN - 
amplasamentul propus nu prezinta posibilitati de racordare la utilitati- energie electrica si alimentare cu apa.EG2- S-a bifat cu "NU" deoarece Proiectul este 
neeligibil,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in acest mod fluxul de numerar, astfel nu se mai respecta -viabilitatea investitiei realizata prin fonduri 
nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate. Proiectul este neeligibil,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in acest 
mod fluxul de numerar, astfel nu se mai respecta -viabilitatea investitiei realizata prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate. 
Proiectul este neeligibil,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in acest mod fluxul de numerar, astfel nu se mai respecta -viabilitatea investitiei realiz
prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate. Proiectul este neeligibil nu respecta EG1 ,EG6 si EG2, cheltuielile aferente trec p
componenta neeligibila si nu s-a mai intocmit matricea de buget Proiectul este neeligibil nu respecta EG1 ,EG6 si EG2, cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila 
si nu s-a mai intocmit matricea de buget Proiect neeligibil si nu s-a mai intocmit fisa de verificare a rezonabilitatii preturilor. Proiect neeligibil si nu s-a mai intocmit fisa de 
verificare a rezonabilitatii preturilor. Nu s-a mai intocmit planul financiar avand in vedere neeligibilitatea proiectului. Nu s-a mai intocmit planul financiar avand in vedere 
neeligibilitatea proiectului. Pct.1.1 -S-a bifat cu "NU" deoarece Doc 11.2 -Declaratia pe proprie raspundere privind incadrarea in categoria de microintreprinderi depusa prin 
proiect nu are completata partea III cu date referitoare la categoria intreprinderii.Pct.1.2-S-a bifat cu "NU" intrucat proiectul este neeligibil si implicit solicitantul nu mai 
respecta Pct.2 din Declaratia F.EG1,EG6-S-a bifat cu "NU".In conformitate cu Prevederile Procedurii de evaluare M312, E3.8-Fisa de verificare pe teren si E4.1 Raportul 
vizitei in teren Proiectul este neeligibil din Stadiu-VIZITA IN TEREN - amplasamentul propus nu prezinta posibilitati de racordare la utilitati- energie electrica si alimentare 
cu apa.EG2- S-a bifat cu "NU" deoarece Proiectul este neeligibil,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in acest mod fluxul de numerar, astfel nu se 
mai respecta -viabilitatea investitiei realizata prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate.Nu s-au mai intocmit:matrice 
buget,matrice viabilitate, plan financiar avand in vedere neeligibilitatea proiectului. Pct.1.1 -S-a bifat cu "NU" deoarece Doc 11.2 -Declaratia pe proprie raspundere privind 
incadrarea in categoria de microintreprinderi depusa prin proiect nu are completata partea III cu date referitoare la categoria intreprinderii.Pct.1.2-S-a bifat cu "NU" intrucat 
proiectul este neeligibil si implicit solicitantul nu mai respecta Pct.2 din Declaratia F.EG1,EG6-S-a bifat cu "NU".In conformitate cu Prevederile Procedurii de evaluare 
M312, E3.8-Fisa de verificare pe teren si E4.1 Raportul vizitei in teren Proiectul este neeligibil din Stadiu-VIZITA IN TEREN - amplasamentul propus nu prezinta posibilitati 
de racordare la utilitati- energie electrica si alimentare cu apa.EG2- S-a bifat cu "NU" deoarece Proiectul este neeligibil,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila 
afectand in acest mod fluxul de numerar, astfel nu se mai respecta -viabilitatea investitiei realizata prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit 
matricea de viabilitate.Nu s-au mai intocmit:matrice buget,matrice viabilitate, plan financiar avand in vedere neeligibilitatea proiectului.
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1120 312 M 01 12 3 31 00046 2012 9 28

" CONSTRUIRE ATELIER 
PRELUCRARE MATERIAL 

LEMNOS,MAGAZIE CU 
VESTIARE ,CAMERA 

CENTRALA TERMICA , 
SOPRON MATERIE PRIMA  SI 
FINITA ,IMPREJMUIRE ,ALEI 
CAROSABILE SI PIETONALE, 
BRANSAMENTE SI UTILITATI 

LA SC PORTAL LEMN 
CONSTRUCT SRL "

SC PORTAL 
LEMN 

CONSTRUCT  
SRL

PRAHOVA
Comuna/Oras 
FLORESTI Sat 

FLORESTI
- - - - - - - - - - 235.039 0 199.783 0 35.256 171.224.309

S-a bifat cu "nu" la punctul 1.1, intrucat in documentul 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte 
intreprinderea, conform legii, solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. In urma verificărilor in serviciul online RECOM al Oficiului Naţional al Registrului 
Comerţului, s-a constatat că solicitantul nu a declarat corect ca intreprinderea este autonomă, (in documentul 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-
intreprinderilor, semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, conform legii), intrucat domnul Istrate Andrei, reprezentantul legal, in calitate de asociat unic si 
administrator al S.C. PORTAL LEMN CONSTRUCT SRL, mai detine o organizatie, S.C. ISTBAN CONSTRUCT &amp; CONSULTING SRL, in functiune, avand cod unic 
de inregistrare 24919975, atribuit in data de 06.01.2009, in care este asociat cu 80% si administrator, avand activitatea principala, conform codificarii (Ordin 
337/2007):4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, iar activităţile desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare au codurile: 4120, 
4332, 4333, 4391, 4399.4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la 
construcţii4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.La sediul secundar al S.C. ISTBAN CONSTRUCT &amp; CONSULTING SRL din comuna Cornu, Str. DN1/DC 
4B, judetul Prahova desfăşoară următoarele activităţi: 6831, 4673, 7111, 7112. 4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi 
echipamentelor sanitare6831 - Agenţii imobiliare7111 - Activităţi de arhitectură7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea.Mentionam ca toate 
aceste coduri cu care este autorizata S.C. ISTBAN CONSTRUCT &amp; CONSULTING SRL se regasesc ca activitati secundare pentru S.C. PORTAL LEMN 
CONSTRUCT SRL.Conform legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării întreprinderilor mici si mijlocii, “intreprinderile între care există oricare 
dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane fizice care actionează de comun acord, sunt, de asemenea, 
considerate întreprinderi legate, dacă îsi desfăsoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piată relevantă ori pe piete adiacente. O piată adiacentă, în sensul 
prezentei legi, este acea piată a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piata în cauză”.Solicitantul nu aparţine categoriilor beneficiarilor 
eligibili, avand in vedere cele prezentate la punctul 1.1Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in declaratia pe proprie raspundere F, deoarece informatiile 
din cererea de finantare si din documentele anexate nu sunt corecte. S-a bifat cu "nu" la punctul 1.1, intrucat in documentul 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria 
micro-intreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, conform legii, solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. In urma verificărilor in 
serviciul online RECOM al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, s-a constatat că solicitantul nu a declarat corect ca intreprinderea este autonomă, (in documentul 
11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor, semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, conform legii), intrucat domnul Istrate 
Andrei, reprezentantul legal, in calitate de asociat unic si administrator al S.C. PORTAL LEMN CONSTRUCT SRL (mentionam ca S.C. PORTAL LEMN CONSTRUCT 
SRL solicita ajutor nerambursabil pentru activitatea fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii -cod CAEN 1623), mai detine o organizatie, S.C. 
ISTBAN CONSTRUCT &amp; CONSULTING SRL, in functiune, avand cod unic de inregistrare 24919975, atribuit in data de 06.01.2009, in care este asociat cu 80% si 
administrator, avand activitatea principala, conform codificarii (Ordin 337/2007):4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, iar activităţile 
desfăşurate în afara sediului social şi a sediilor secundare au codurile: 4120, 4332, 4333, 4391, 4399.4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie4333 - Lucrări de pardosire şi 
placare a pereţilor4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.La sediul secundar al S.C. ISTBAN 
CONSTRUCT &amp; CONSULTING SRL din comuna Cornu, Str. DN1/DC 4B, judetul Prahova desfăşoară următoarele activităţi: 6831, 4673, 7111, 7112. 4673 - Comerţ 
cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare6831 - Agenţii imobiliare7111 - Activităţi de arhitectură7112 - Activităţi de 
inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea.Mentionam ca toate aceste coduri cu care este autorizata S.C. ISTBAN CONSTRUCT &amp; CONSULTING SRL se 
regasesc ca activitati secundare pentru S.C. PORTAL LEMN CONSTRUCT SRL.Conform legii nr. 346 din 14 iulie 2004 privind stimularea înfiintării si dezvoltării 
întreprinderilor mici si mijlocii, “intreprinderile între care există oricare dintre raporturile descrise mai sus, prin intermediul unei persoane fizice sau al unui grup de persoane 
fizice care actionează de comun acord, sunt, de asemenea, considerate întreprinderi legate, dacă îsi desfăsoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piată 
relevantă ori pe piete adiacente. O piată adiacentă, în sensul prezentei legi, este acea piată a unui produs sau a unui serviciu situată direct în amonte ori în aval pe piata în 
cauză”.Solicitantul nu aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili, avand in vedere cele prezentate la punctul 1.1Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in 
declaratia pe proprie raspundere F, deoarece informatiile din cererea de finantare si din documentele anexate nu sunt corecte. S-a bifat cu “nu” la criteriul de eligibilitate E
deoarece, in baza documentului 1 - studiu de fezabilitate, beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei si nu poate justifica atingerea obiectivelor masurii 312. 
Tratarea punctului 2.4 din studiul de fezabilitate este generala, nu este justificata necesitatea infiintarii unui atelier de prelucrare a lemnului. Studiul de fezabilitate contine 
informatii cu caracter general nefiind fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei solicitantului S C PORTAL LEMN CONSTRUCT SRL Capitolul 2 5 Piata d

1121 312 C 01 12 3 31 00054 2012 9 28 UNITATE  FABRICARE 
PRODUSE DIN BETON

GEAMAN 
CARMEN-
RODICA

PRAHOVA
Comuna/Oras 
BALTESTI Sat 

BALTESTI
- - - - - - - - - - 171.300 53.000 145.605 0 25.695 171.369.914

S-a bifat cu “NU” pentru criteriul de eligibilitate EG 1, deoarece informatiile cuprinse in documentul 3 depus in proiect, document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul 
de folosinta al terenului (contractul de comodat avand incheierea de autentificare nr. 341 din 14.09.2012, pentru terenul arabil in suprafata de 1425 mp, pe care se va real
investitia, pe o perioada de 11 ani de la data de 14.09.2012, situat in intravilanul comunei Baltesti, sat Baltesti) nu sunt în concordanţă cu cele prezentate in memoriul 
justificativ. Astfel, la punctul 2.3 Amplasamentul proiectului, se face referire la un contract de comodat avand incheierea de autentificare nr. 1191 din 12.08.2012; la punctul 
2.4. Descrierea activitatii propuse prin proiect, se descrie ca spatiul destinat gararii utilajelor este compus din teren imprejmuit, in suprafata de 534 mp; la punctul 4. 
Descrierea achizitiilor realizate prin proiect, se specifica faptul ca in perioada cat utilajele nu vor lucra, vor fi garate intr-un spatiu special amenajat, in suprafata de 700 
mp.Informatiile din memoriul justificativ nu sunt în concordanţă cu cele din contractul de comodat avand incheierea de autentificare nr. 341 din 14.09.2012, pentru terenul 
arabil in suprafata de 1425 mp, pe care se va realiza investitia.EG 2S-a bifat cu “NU” pentru criteriul de eligibilitate EG 2, avand in vedere urmatoarele puncte de 
vedere:Solicitantul isi propune achizitia unei “linii de productie” a boltarilor din beton, compusa din: betoniera, o presa vibranta mobila, un buldoexcavator si un generator 
solar mobil.Necesitatea generatorului solar mobil in realizarea acestui proiect nu se justifica în derularea activităţii propuse, deci valoarea acestuia se va diminua din valoa
eligibila a proiectului. Pentru codul CAEN 2361 – “Produse din beton, pentru constructii”, buldoexcavatorul este o achizitie nejustificata in fluxul tehnologic al proiectului, nu 
este un utilaj specific acestui cod CAEN. Achizitionarea acestuia nu este caracteristica pentru investitia propusa.Cu utilajele pe care solicitantul doreste sa le achizitioneze 
prin acest proiect, nu se poate realiza un flux tehnologic.In plus, boltarii din beton nu sunt materiale de constructie avantajoase in comparatie cu altele, avand mai multe 
dezavantaje: sunt casabili, nu sunt portanti (nu sustin greutatea cladirii, afectand fundatia acesteia), nu izoleaza fonic sau termic (coeficientul de termoizolatie este foarte 
scazut), au o greutate mare, deci sunt greu de manevrat, etc.Tratarea punctului 2.5 din memoriul justificativ – Fundamentarea necesitatii si oportunitatea investiei – este 
generala, nu este justificata necesitatea folosirii boltarilor din beton in constructii, nu sunt evidentiate avantajele folosirii acestora, in comparatie cu alte materiale existente pe 
piata.La punctul 2.6 Piata de desfacere, strategii de piata: prezentarea este generala. Prin aceasta activitate nu se poate asigura o desfacere a productiei continua, fiind 
intermitenta. Piata de desfacere are o plaja foarte ingusta, insuficienta si nu se poate asigura prin aceasta investitie o continuitate a activitatii.Solicitantul a utilizat date 
nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari, nu se poate preciza modul in care capacitatea de productie evolueaza in timp. Indicatorii nu pot releva 
sustenabilitatea si viabilitatea investitiei pe care solicitantul doreste sa o initieze. S-a bifat cu “NU” pentru criteriul de eligibilitate EG 1, deoarece informatiile cuprinse in 
documentul 3 depus in proiect, document incheiat la notariat, care sa certifice dreptul de folosinta al terenului (contractul de comodat avand incheierea de autentificare nr. 
341 din 14.09.2012, pentru terenul arabil in suprafata de 1425 mp, pe care se va realiza investitia, pe o perioada de 11 ani de la data de 14.09.2012, situat in intravilanul 
comunei Baltesti, sat Baltesti) nu sunt în concordanţă cu cele prezentate in memoriul justificativ. Astfel, la punctul 2.3 Amplasamentul proiectului, se face referire la un 
contract de comodat avand incheierea de autentificare nr. 1191 din 12.08.2012; la punctul 2.4. Descrierea activitatii propuse prin proiect, se descrie ca spatiul destinat 
gararii utilajelor este compus din teren imprejmuit, in suprafata de 534 mp; la punctul 4. Descrierea achizitiilor realizate prin proiect, se specifica faptul ca in perioada cat 
utilajele nu vor lucra, vor fi garate intr-un spatiu special amenajat, in suprafata de 700 mp.Informatiile din memoriul justificativ nu sunt în concordanţă cu cele din contractul 
de comodat avand incheierea de autentificare nr. 341 din 14.09.2012, pentru terenul arabil in suprafata de 1425 mp, pe care se va realiza investitia.EG 2S-a bifat cu “NU” 
pentru criteriul de eligibilitate EG 2, avand in vedere urmatoarele puncte de vedere:Solicitantul isi propune achizitia unei “linii de productie” a boltarilor din beton, compusa 
din: betoniera, o presa vibranta mobila, un buldoexcavator si un generator solar mobil.Necesitatea generatorului solar mobil in realizarea acestui proiect nu se justifica în 
derularea activităţii propuse, deci valoarea acestuia se va diminua din valoarea eligibila a proiectului. Pentru codul CAEN 2361 – “Produse din beton, pentru constructii”, 
buldoexcavatorul este o achizitie nejustificata in fluxul tehnologic al proiectului, nu este un utilaj specific acestui cod CAEN. Achizitionarea acestuia nu este caracteristica 
pentru investitia propusa.Cu utilajele pe care solicitantul doreste sa le achizitioneze prin acest proiect, nu se poate realiza un flux tehnologic.In plus, boltarii din beton nu s
materiale de constructie avantajoase in comparatie cu altele, avand mai multe dezavantaje: sunt casabili, nu sunt portanti (nu sustin greutatea cladirii, afectand fundatia 
acesteia), nu izoleaza fonic sau termic (coeficientul de termoizolatie este foarte scazut), au o greutate mare, deci sunt greu de manevrat, etc.Tratarea punctului 2.5 din 
memoriul justificativ – Fundamentarea necesitatii si oportunitatea investiei – este generala, nu este justificata necesitatea folosirii boltarilor din beton in constructii, nu sunt 
evidentiate avantajele folosirii acestora, in comparatie cu alte materiale existente pe piata.La punctul 2.6 Piata de desfacere, strategii de piata: prezentarea este generala. 
Prin aceasta activitate nu se poate asigura o desfacere a productiei continua, fiind intermitenta. Piata de desfacere are o plaja foarte ingusta, insuficienta si nu se poate 
asigura prin aceasta investitie o continuitate a activitatii.Solicitantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari, nu se poate preciza modul in 
care capacitatea de productie evolueaza in timp Indicatorii nu pot releva sustenabilitatea si viabilitatea investitiei pe care solicitantul doreste sa o initieze S-a bifat cu “N
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1122 312 M 01 12 3 31 00043 2012 9 28
INFIINTARE UNITATE DE 
PRODUCTIE ELEMENTE 

PREFABRICATE DIN LEMN

S.C. FABCON 
INDUSTRY S.R.L. PRAHOVA Comuna/Oras 

BLEJOI Sat BLEJOI - - - - - - - - - - 229.806 0 195.335 0 34.471 171.565.249

1.2-S-a bifat cu "NU" intrucat proiectul este neeligibil si implicit solicitantul nu mai respecta Pct.2 din Declaratia F. EG1,EG10-S-a bifat cu "NU"-Solicitantul nu a prezentat 
document de proprietate care sa dovedeasca dreptul real, neingradit de construire/modernizare/consolidare in conf cu Legea 50/1991. SC FABCON INDUSTRY SRL a 
prezentat ca document de proprietate teren Conventia de constituire a unui drept de superficie nr.1095/21.09.2012 constituit de catre SC PROCONSTRUCT SRL pe o 
suprafata teren de 1808 mp dintr-un total de 12.155 mp si pentru cladirea C4 (cladire supusa modernizarii in cadrul proiectului).Conventia este inscrisa in Extrasul de Carte 
Funciara nr.56445/24.09.2012 aferent Nr cadastral 20348 in care sunt mentionate la Partea II-a interdictia de instrainare, grevare, dezmembrare, demolare si restructurare 
precum si in Foaia de sarcini Partea III - Contractele de ipoteca in favoarea BRD.Prin Prin raspunsul la inf suplimentara se prezinta acceptul Bancii ipotecare BRD pentru 
incheierea actului de superficie-cf Adresei nr.66604/ 19.09.2013 -conditionat de extinderea ipoteci si asupra constructiilor ce urmeaza a se edifica(solicitantul devenind 
garant ipotecar la o terta societate ce nu va avea incheiat un contract cu APDRP si nu va putea fi verificat in legatura cu solvabilitatea platii creditelor pe parcursul 
implementarii si monitorizarii proiectului).EG2- S-a bifat cu "NU" deoarecePoiectul este neeligibil,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in acest mod 
fluxul de numerar astfel nu se mai respecta EG2-viabilitatea investitiei realizata prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate. 
EG1,EG10-S-a bifat cu "NU"-Solicitantul nu a prezentat document de proprietate care sa dovedeasca dreptul real, neingradit de construire/modernizare/consolidare in conf 
cu Legea 50/1991. SC FABCON INDUSTRY SRL a prezentat ca document de proprietate teren Conventia de constituire a unui drept de superficie nr.1095/21.09.2012 
constituit de catre SC PROCONSTRUCT SRL pe o suprafata teren de 1808 mp dintr-un total de 12.155 mp si pentru cladirea C4 (cladire supusa modernizarii in cadrul 
proiectului).Conventia este inscrisa in Extrasul de Carte Funciara nr.56445/24.09.2012 aferent Nr cadastral 20348 in care sunt mentionate la Partea II-a interdictia de 
instrainare, grevare, dezmembrare, demolare si restructurare precum si in Foaia de sarcini Partea III - Contractele de ipoteca in favoarea BRD.Prin Prin raspunsul la inf 
suplimentara se prezinta acceptul Bancii ipotecare BRD pentru incheierea actului de superficie-cf Adresei nr.66604/ 19.09.2013 -conditionat de extinderea ipoteci si asupra 
constructiilor ce urmeaza a se edifica(solicitantul devenind garant ipotecar la o terta societate ce nu va avea incheiat un contract cu APDRP si nu va putea fi verificat in 
legatura cu solvabilitatea platii creditelor pe parcursul implementarii si monitorizarii proiectului).EG2- S-a bifat cu "NU" deoarecePoiectul este neeligibil,cheltuielile aferente 
trec pe componenta neeligibila afectand in acest mod fluxul de numerar astfel nu se mai respecta EG2-viabilitatea investitiei realizata prin fonduri nerambursabile si in acest 
context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate. Poiectul este neeligibil,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in acest mod fluxul de numerar astfel 
nu se mai respecta EG2-viabilitatea investitiei realizata prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate. Poiectul este 
neeligibil,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in acest mod fluxul de numerar astfel nu se mai respecta EG2-viabilitatea investitiei realizata prin 
fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate. Proiectul este neeligibil nu respecta EG1 ,EG10 si EG2, cheltuielile aferente trec pe 
componenta neeligibila si nu s-a mai intocmit matricea de buget. Nu s-a mai intocmit fisa de verificare a rezonabilitatii preturilor avand in vedere neeligibilitatea proiectului. 
Nu s-a mai intocmit planul financiar avand in vedere neeligibilitatea proiectului EG1,EG10-S-a bifat cu "NU"-Solicitantul nu a prezentat document de proprietate care sa 
dovedeasca dreptul real, neingradit de construire/modernizare/consolidare in conf cu Legea 50/1991. SC FABCON INDUSTRY SRL a prezentat ca document de proprieta
teren Conventia de constituire a unui drept de superficie nr.1095/21.09.2012 constituit de catre SC PROCONSTRUCT SRL pe o suprafata teren de 1808 mp dintr-un total 
de 12.155 mp si pentru cladirea C4 (cladire supusa modernizarii in cadrul proiectului).Conventia este inscrisa in Extrasul de Carte Funciara nr.56445/24.09.2012 aferent Nr 
cadastral 20348 in care sunt mentionate la Partea II-a interdictia de instrainare, grevare, dezmembrare, demolare si restructurare precum si in Foaia de sarcini Partea III - 
Contractele de ipoteca in favoarea BRD.Prin Prin raspunsul la inf suplimentara se prezinta acceptul Bancii ipotecare BRD pentru incheierea actului de superficie-cf Adresei 
nr.66604/ 19.09.2013 -conditionat de extinderea ipoteci si asupra constructiilor ce urmeaza a se edifica(solicitantul devenind garant ipotecar la o terta societate ce nu va 
avea incheiat un contract cu APDRP si nu va putea fi verificat in legatura cu solvabilitatea platii creditelor pe parcursul implementarii si monitorizarii proiectului).EG2- S-a 
bifat cu "NU" deoarece Proiectul este neeligibil,cheltuielile aferente trec pe componenta neeligibila afectand in acest mod fluxul de numerar astfel nu se mai respecta EG2-
viabilitatea investitiei realizata prin fonduri nerambursabile si in acest context nu s-a mai intocmit matricea de viabilitate.Nu s-au mai intocmit matricea de buget,matricea de 
viabilitate si fisa de verificare a rezonabilitatii preturilor planul financiar avand in vedere neeligibilitatea proiectului. EG1,EG10-S-a bifat cu "NU"-Solicitantul nu a prezentat 
document de proprietate care sa dovedeasca dreptul real, neingradit de construire/modernizare/consolidare in conf cu Legea 50/1991. SC FABCON INDUSTRY SRL a 
prezentat ca document de proprietate teren Conventia de constituire a unui drept de superficie nr.1095/21.09.2012 constituit de catre SC PROCONSTRUCT SRL pe o 
suprafata teren de 1808 mp dintr-un total de 12.155 mp si pentru cladirea C4 (cladire supusa modernizarii in cadrul proiectului).Conventia este inscrisa in Extrasul de Carte 
Funciara nr 56445/24 09 2012 aferent Nr cadastral 20348 in care sunt mentionate la Partea II-a interdictia de instrainare grevare dezmembrare demolare si restructura
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DOTAREA SC WOOD & 
FURNITURE CONTRACT SRL 
PENTRU PRODUCEREA DE 

MOBILIER

S.C. WOOD & 
FURNITURE 
CONTRACT 

S.R.L.

PRAHOVA

Comuna/Oras 
MANECIU Sat 

MANECIU-
UNGURENI

- - - - - - - - - - 234.603 0 199.412 0 35.191 171.764.661

1.1- Care este statutul solicitantului ? Referita- Lista E- 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor. Societatea SC WOOD &amp; FURNITURE 
CONTRACT SRL - CUI – 30527658, micro-intreprindere de tip start-up, prin d-ul PUPEZĂ ADRIAN, cu functia de administrator, completeaza ,semneaza si depune 
aceasta Declaratie, bifand la Tipul intreprinderii, casuta de Intreprindere autonoma. Activitatea principala a acestei societati este cod CAEN 3109- fabricarea de mobila, ia
activitati autorizate conform art. 15 din L359/2004 – desfasoara activitati la sediul social – cod CAEN 3109. In urma verificarii solicitantului prin serviciul online RECOM, al 
Oficiului National al Registrului Comertului,( aplicand noua metodologie de verificare a fisei de eligibilitate E3.1-versiunea 7 ), s-a constatat ca solicitantul nu a declarat 
corect statutul intreprinderii – autonoma. Societatea, SC WOOD &amp; FURNITURE CONTRACT SRL, nu se gaseste ca asociat sau actionar persoana juridica la alte 
societati, dar d-ul PUPEZĂ ADRIAN- CNP – 1840116294732, asociat unic si administrator al firmei SC WOOD &amp; FURNITURE CONTRACT SRL, este actionar 
persoana fizica la urmatoarele societati: - PUPEZĂ V. ADRIAN INTREPRINDERE INDIVIDUALA – CUI-27079945, atribuit la 18.06.2010. Firma este in functiune, d-ul 
PUPEZĂ ADRIAN având calitatea de titular intreprindere individuala. Activitatea principala conform codificarii – cod CAEN – 5520-Facilitati de cazare pentru vacante si pt. 
perioade scurte. Aceiasi activitate cu codul CAEN-5520, este autorizata conform art. 15 din L359/2004. - WOOD GLOBAL INVEST SRL, CUI – 25221287, atribuit la data 
de 03.03.2009. Firma este in functiune, d-ul PUPEZĂ ADRIAN, având calitatea de asociat persoana fizica si administrator. D-ul PUPEZĂ ADRIAN detine 90 parti sociale, 
ce reprezinta o cota de participare la beneficii si pierderi de 90% / 90%, alaturi de d-ul PUPEZĂ VASILE, asociat persoana fizica cu 10 parti sociale cu o cota de participare 
la beneficii si pierderi de 10% / 10%. Domeniul de activitate principal al acestei societatii este, cod CAEN – 4673- Comert cu ridicata al materialului lemnos, iar la sedii si/ 
sau activitati autorizate conform art. 15 din L359/2004, desfasoara activitati conform certificatului constatator. Aceasta societate prin codul CAEN- 4673, isi desfasoara 
activitatea pe aceiasi piata relevanta cu societatea SC WOOD &amp; FURNITURE CONTRACT SRL, iar prin d-ul PUPEZĂ ADRIAN, actionar persoana fizica si 
administrator, conform Legii 346/2004, art.4 aceste societati sunt legate sau partenere.- Societatea SC WOOD &amp; FURNITURE CONTRACT SRL, depune prin d-ul 
PUPEZĂ ADRIAN, cu functia de administrator si reprezentant legal al proiectului, Cererea de Finantare, la OJ. PRAHOVA,- nr. de inregistrare 
F312M011233100053/28.09.2012, prin care se solicita sprijin de fonduri nerambursabile pt. achizitionarea de utilaje necesare desfasurarii activitatii conform cod CAEN- 
3109- Fabricarea de mobila. Aferent Cererii de Finantare solicitantul depune un CONTRACT DE INCHIRIERE, autentificat notarial cu nr. 815/29.09.2012, unde se 
desfasura viitoarea activitate de fabricare a mobilei. Contractul de Inchiriere, este incheiat intre societatea SC BRADUL MĂNECIU SRL, societate in functiune, având CUI – 
2701219, atribuit in data de 19.01.1993, reprezentata de d-na PUPEZĂ ILEANA ( administrator si asociat persoana fizica, cu o cota de participare la beneficii si pierderi de 
75,00749% / 75,00749 ), cu codul CAEN principal 3109- Fabricarea mobilei si societatea SC WOOD &amp; FURNITURE CONTRACT SRL, societate nou infiintata 
reprezentata de d-ul PUPEZĂ ADRIAN, administrator si asociat unic.(administratorii si actionarii persoane fizice, posibil rude ). Prin acest contract se stabileste inchirierea 
de catre proprietar, pe o perioada de 11 ani, a spatiului de productie intitulat C4 si C5, situat in jud. Prahova, com. Măneciu, sat Măneciu Pământeni nr. 1280, cu o sup. 
totala de 401,4mp( C4-192,60mp, C5-208,80mp), unde vor fii montate utilajele noi achizitionate prin acest proiect. La vizita pe teren efectuata de expertii OJ PRAHOVA, la 
data de 28.03.2013, s-au constatat urmatoarele: in cele doua spatii- C4, C5, se desfasura activitati de fabricarea si depozitarea mobilei.( conform cod CAEN 3109- 
fabricarea mobilei ). Utilitatile – reteaua de energie electrica, apa, canalizarea erau prezente, dar nu exista niciun acord scris si asumat de cele doua societati cu referire 
expresa la acestea, cum nu exista niciun acord privind accesul la cele doua spatii de productie inchiriate.La data vizitei pe teren expertii Oj. Prahova, nu au putut constata 
care din cele doua societatii desfasurau activitatea de productie in cele doua spatii. ( ambele societati au acelasi cod CAEN-3109- fabricarea mobilei ) si fata de cele 
constatate , descrise si fotografiate s-a luat decizia că cererea de finantare nu indeplineste dpdv al verificarii pe teren, conditiile de eligibilitate.- Pct. 1.1- Solicitantul nu se 
incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili.- Pct.1.2 – solicitantul nu a respectat punctele 2 si 3, din F. Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului. Aplicând 
instructiunea 221/14.02.2013, s-a constatat ca solicitantul este neeligibil. S-a incalcat Legea 346/2004, cu reglementatile si completatile ulterioare. Statutul solicitantului 
este neeligibil. S-a incalcarea Legea 346/2004. Prin aplicarea instructiunii 221/14.02.2013, s-a constatat neeligibilitatea solicitantului. S-a incalcat Legea 346/2004. Statutul 
solicitantului este neeligibil. S-a aplicat instructiunea 221/14.02.2013. Pct.6- S-au listat si atasat extrase din documentul 16, aferent sesiunii in curs. Nu au fost indentificate 
elemente comune cu alte proiecte, in schimb au fost indentificate alte situatii prin care solicitantul a creat conditii artificiale. Având in vedere cele constatate la analiza 
Contractului de Inchiriere autentificat notarial cu nr. 815/28.09.2012, atasat Cererii de Finantare, prin accesarea bazei de date RECOM, precum si din cele constatate de 
expertii OJ. PRAHOVA, la verificarea pe teren a Cererii de Finantare, se constata ca solicitantul a creat conditii artificiale, pt. a beneficia de sprijin financiar nerambursabil, 
ceea ce contravine obiectivelor masurii. Proiectul este declarat neeligibil. In analiza efectuata, accesând Baza de date RECOM, s-a constatat ca solicitatul a incalcat Legea 
346/2004 cu completarile si modificarile ei Statutul solicitantului nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili - pct 1 1- Fisa de eligibilitate E3 1-M312 cod manua
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1124 312 M 01 12 3 31 00050 2012 9 28 PIETRAR CONSTRUCTII SI 
REPARATII

PIETRAR 
CONSTRUCTII SI 
RENOVARE SRL 

FLORESTI

PRAHOVA
Comuna/Oras 
FLORESTI Sat 

FLORESTI
- - - - - - - - - - 159.928 0 159.928 0 28.222 171.924.589

S-a bifat cu "NU" la punctul 1.1., deoarece doc. 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor nu este semnat de persoana autorizata sa reprezinte 
intreprinderea, conform legii. Deasemeni, doc. 11.2. Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru 
care solicita finantare este gresit (face referire la alta comuna). S-a bifat cu "NU" la punctul 1.1., deoarece doc. 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-
intreprinderilor nu este semnat de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, conform legii. Deasemeni, doc. 11.2. Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide 
punct de lucru in spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare este gresit (face referire la alta comuna). Beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea 
investitiei si s-a bifat cu "NU" la criteriul de eligibilitate EG 2.Memoriul justificativ prezentat in cadrul proiectului nu releva ceea ce se doreste sa se realizeze prin aceasta 
investitie, descrierea activitatii propuse este sumara, superficiala, nu este in concordanta cu situatia existenta pe teren, nu este fundamentata necesitatea si oportunitatea 
investitiei. Nu este descris fluxul tehnologic si activitatea pe care organizatia o va desfasura. Avand in vedere cap. 4 din memoriul justificativ in care sunt descrise utilajele si 
echipamentele necesare (utilajul de ridicat si platforma mobila folosite pentru relevee), mentionam ca acestea nu se incadreaza in codul CAEN 2370 – “Tăierea, fasonarea
finisarea pietrei”. O astfel de investitie presupune existenta unor depozite pentru materia prima, pentru materialul finit si deseurile de piatra, birouri, vestiare. Spatiul din cele 
doua camere in care se va realiza investitia este insuficient pentru aceasta activitate realizata de catre cei 8 muncitori care vor fi angajati prin proiect. Devizele nu sunt 
corelate cu bugetele.Proiectiile financiare si indicatorii financiari pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate vizand viabilitatea investitiei sunt gresite. EG2-Beneficiarul nu 
poate demonstra viabilitatea investitiei. Memoriul justificativ prezentat in cadrul proiectului nu releva ceea ce se doreste sa se realizeze prin aceasta investitie, descrierea 
activitatii propuse este sumara, superficiala, nu este in concordanta cu situatia existenta pe teren, nu este fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei. Nu este 
descris fluxul tehnologic si activitatea pe care organizatia o va desfasura. Avand in vedere cap. 4 din memoriul justificativ in care sunt descrise utilajele si echipamentele 
necesare (utilajul de ridicat si platforma mobila folosite pentru relevee), mentionam ca acestea nu se incadreaza in codul CAEN 2370 – “Tăierea, fasonarea şi finisarea 
pietrei”. O astfel de investitie presupune existenta unor depozite pentru materia prima, pentru materialul finit si deseurile de piatra, birouri, vestiare. Spatiul din cele doua 
camere in care se va realiza investitia este insuficient pentru aceasta activitate realizata de catre cei 8 muncitori care vor fi angajati prin proiect. Devizele nu sunt corelate cu 
bugetele.Proiectiile financiare si indicatorii financiari pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate vizand viabilitatea investitiei sunt gresite. Beneficiarul nu poate demonstra 
viabilitatea investitiei si s-a bifat cu "NU" la criteriul de eligibilitate EG 2. Sumele inscrise in bugetul indicativ nu corespund devizelor proiectului. Sumele inscrise in bugetul 
indicativ nu corespund devizelor proiectului. NU toate criteriile de eligibilitate aplicate proiectului au fost indeplinite.Beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei si s-
a bifat cu "NU" la criteriul de eligibilitate EG 2. S-a bifat cu "NU" la punctul 1.1., deoarece doc. 11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor nu este 
semnat de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, conform legii. Deasemeni, doc. 11.2. Declaratia pe propria raspundere ca isi va deschide punct de lucru in 
spatiul rural, cu codul CAEN al activitatii pentru care solicita finantare este gresit (face referire la alta comuna).EG2-Beneficiarul nu poate demonstra viabilitatea investitiei. 
Memoriul justificativ prezentat in cadrul proiectului nu releva ceea ce se doreste sa se realizeze prin aceasta investitie, descrierea activitatii propuse este sumara, 
superficiala, nu este in concordanta cu situatia existenta pe teren, nu este fundamentata necesitatea si oportunitatea investitiei. Nu este descris fluxul tehnologic si 
activitatea pe care organizatia o va desfasura. Avand in vedere cap. 4 din memoriul justificativ in care sunt descrise utilajele si echipamentele necesare (utilajul de ridicat si 
platforma mobila folosite pentru relevee), mentionam ca acestea nu se incadreaza in codul CAEN 2370 – “Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei”. O astfel de investitie 
presupune existenta unor depozite pentru materia prima, pentru materialul finit si deseurile de piatra, birouri, vestiare. Spatiul din cele doua camere in care se va realiza 
investitia este insuficient pentru aceasta activitate realizata de catre cei 8 muncitori care vor fi angajati prin proiect. Devizele nu sunt corelate cu bugetele.Proiectiile 
financiare si indicatorii financiari pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate vizand viabilitatea investitiei sunt gresite.Sumele inscrise in bugetul indicativ nu corespund 
devizelor proiectului.

1125 312 M 01 12 3 31 00040 2012 9 28

„ACHIZITII UTILAJE PENTRU 
FABRICAREA DE RECIPIENTI, 

CONTAINERE SI ALTE 
PRODUSE SIMILARE DIN 

OTEL"

SC BACOREC 
SRL PRAHOVA

Comuna/Oras 
SALCIILE Sat 

SALCIILE
- - - - - - - - - - 233.300 0 198.305 0 34.995 172.122.894

1.2 Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F nu sunt indeplinite toate criteriile de eligibilitate.pct. 1.6 solicitantul nu a 
trecut in cererea de finanatare codul CAEN corespunzator activitatii finantate prin proiect s-a trecutcod CAEN 2591 fata de cod CAEN 1.2 Solicitantul nu şi-a însuşit în 
totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F nu sunt indeplinite toate criteriile de eligibilitate.pct. 1.6 solicitantul nu a trecut in cererea de finanatare 
codul CAEN corespunzator activitatii finantate prin proiect s-a trecutcod CAEN 2591 fata de cod CAEN EG2,EG6 - Proiect neeligibil de la vizita pe teren.La vizita pe teren 
pardoseala era sparta pentru montarea unor instalatii de aer sub presiune; peretii prezentau crapaturi fiind partial tencuiti; tamplaria prezenta un grad avansat de uzura, o 
parte din geamuri erau inlocuite cu panouri din tabla (vezi foto). In atelier erau depozitate diverse obiecte si se lucra la amenajarea unui grup sanitar. Constructiile sunt 
improprii activitatii propuse a fi desfasurata prin proiect. Din punct de vedere al utilitatilor, atelierul era racordat doar la energie electrica. EG2,EG6 - Proiect neeligibil de la 
vizita pe teren.La vizita pe teren pardoseala era sparta pentru montarea unor instalatii de aer sub presiune; peretii prezentau crapaturi fiind partial tencuiti; tamplaria preze
un grad avansat de uzura, o parte din geamuri erau inlocuite cu panouri din tabla (vezi foto). In atelier erau depozitate diverse obiecte si se lucra la amenajarea unui grup 
sanitar. Constructiile sunt improprii activitatii propuse a fi desfasurata prin proiect. Din punct de vedere al utilitatilor, atelierul era racordat doar la energie electrica. EG2,EG6 
- Proiect neeligibil de la vizita pe teren. EG2,EG6 - Proiect neeligibil de la vizita pe teren. Proiect neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a completat buget indicativ. Proiect 
neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a completat buget indicativ. Proiect neeligibil de la vizita pe teren. Proiect neeligibil de la vizita pe teren. Proiect neeligibil de la vizita pe 
teren. Nu s-a completat planul financiar Proiect neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a completat planul financiar Proiect neeligibil de la vizita pe teren. EG2,EG6 - Proiect 
neeligibil de la vizita pe teren.La vizita pe teren pardoseala era sparta pentru montarea unor instalatii de aer sub presiune; peretii prezentau crapaturi fiind partial tencuiti; 
tamplaria prezenta un grad avansat de uzura, o parte din geamuri erau inlocuite cu panouri din tabla (vezi foto). In atelier erau depozitate diverse obiecte si se lucra la 
amenajarea unui grup sanitar. Constructiile sunt improprii activitatii propuse a fi desfasurata prin proiect. Din punct de vedere al utilitatilor, atelierul era racordat doar la 
energie electrica. EG2,EG6 - Proiect neeligibil de la vizita pe teren.La vizita pe teren pardoseala era sparta pentru montarea unor instalatii de aer sub presiune; peretii 
prezentau crapaturi fiind partial tencuiti; tamplaria prezenta un grad avansat de uzura, o parte din geamuri erau inlocuite cu panouri din tabla (vezi foto). In atelier erau 
depozitate diverse obiecte si se lucra la amenajarea unui grup sanitar. Constructiile sunt improprii activitatii propuse a fi desfasurata prin proiect. Din punct de vedere al 
utilitatilor, atelierul era racordat doar la energie electrica.

1126 312 M 01 12 3 31 00038 2012 9 28
„  DEZVOLTARE ACTIVITATE 

PRIN ACHIZITIE 
ECHIPAMENTE” 

COTUNA 
OCTAVIAN-MIHAI PRAHOVA Comuna/Oras BRAZI 

Sat NEGOIESTI - - - - - - - - - - 265.750 0 186.025 0 79.725 172.308.919

Pct.1.2 - Solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F. Pct.1.2 - Solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele 
luate in Declaratia pe proprie raspundere F. EG1,EG2,EG6- Desi solicitantul prezinta Expertiza tehnica pentru cladire, la vizita pe teren s-a constatat imposibilitatea 
desfasurarii activitatilor prevazute prin proiect intrucat terenul era compartimentat (curte cu dale, gradina- vezi foto) de asa maniera incat nu permite gararea combinei, iar 
cele trei incaperi(2 camere si hol- spatii de locuit), destinate activitatii de producere peleti si activitatii mestesugaresti, sunt de dimensiuni si configuratie(vezi planuri) ce nu 
permit desfasurarea optima a acestor activitati. De asemenea datele din expertiza tehnica sunt contradictorii si nu corespund realitatii(propunere linie fier forjat, in realitate 
linie fabricare peleti din paie; pardoseala din dusumea, in realitate sapa ciment acoperita cu linoleum). Solutia propusa prin Expertiza nu corespunde celei reale, solicitantul 
sustine ca este necesara o interventie asupra peretelui despartitor dintre cele doua camere). La vizita pe teren s-a solicitat Extas de carte funciara/Document emis de ANC
din care sa reiasa ca la nivel de comuna nu au fost finalizate lucrarile de cadastru, documente ce nu au fost prezentate de solicitant. EG1,EG2,EG6- Desi solicitantul 
prezinta Expertiza tehnica pentru cladire, la vizita pe teren s-a constatat imposibilitatea desfasurarii activitatilor prevazute prin proiect intrucat terenul era compartimentat 
(curte cu dale, gradina- vezi foto) de asa maniera incat nu permite gararea combinei, iar cele trei incaperi(2 camere si hol- spatii de locuit), destinate activitatii de producere 
peleti si activitatii mestesugaresti, sunt de dimensiuni si configuratie(vezi planuri) ce nu permit desfasurarea optima a acestor activitati. De asemenea datele din expertiza 
tehnica sunt contradictorii si nu corespund realitatii(propunere linie fier forjat, in realitate linie fabricare peleti din paie; pardoseala din dusumea, in realitate sapa ciment 
acoperita cu linoleum). Solutia propusa prin Expertiza nu corespunde celei reale, solicitantul sustine ca este necesara o interventie asupra peretelui despartitor dintre cele 
doua camere). La vizita pe teren s-a solicitat Extas de carte funciara/Document emis de ANCPI din care sa reiasa ca la nivel de comuna nu au fost finalizate lucrarile de 
cadastru, documente ce nu au fost prezentate de solicitant. Nu s-a intocmit matrice de viabilitate economica, proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a 
intocmit matrice de viabilitate economica, proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-au verificat bugete si devize deoarece proiectul a fost declarat 
neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-au verificat bugete si devize deoarece proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. Proiectul a fost declarat neeligibil de la viz
pe teren. Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a verificat planul financiar deoarece proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. Nu s-a 
verificat planul financiar deoarece proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. Pe acelasi amplasament(Com. Brazi, sat Negoiesi, str. Fagaras nr. 15) s-a 
constatat ca isi desfasoara activitatea inca doua firme: M&amp;N AGROIND SRL si M&amp;N TRANSPORT INTERNATIONAL SRL. Societatea M&amp;N AGROIND 
SRL are ca activitate principala cultivarea cerealelor –CAEN 0111, iar ca actionar unic pe PETRE NARCIS IONUT. Societatea M&amp;N TRANSPORT INTERNATIONAL 
SRL are ca activitate principala transportul rutier de marfuri –CAEN 4941, iar ca actionari pe PETRE NARCIS IONUT ( 95%) si PETRE COSTEL LUCIAN (5%). De 
asemenea, societatea M&amp;N AGROIND SRL, are depus proiect pe masura 121, sesiunea 02/12, cu titlul „Achizitie echipamente agricole” prin care doreste 
achizitionarea de utilaje agricole (tractor, combina, combinator, plug, etc.), proiect in curs de evaluare. Cele doua proiecte sunt intocmite de acelasi consultant SC 
SILGIMAR PROD SRL BAICOI PRAHOVA. Astfel s-au identificat legaturi care conduc la fractionarea artificiala a investitiei si complementaritatea investitiilor propuse: 
imobilele aferente investitiilor propuse prin proiect sunt fractionate intre solicitanti, iar utilajele agricole achizitionate prin aceasta masura -312- sunt folosite pentru terenurile 
detinute prin investitia pe masura 121( Precontract de prestari servicii nr. 1/25.09.2012 intre COTUNA OCTAVIAN MIHAI si SC M&amp;N AGROIND SRL). De asemenea, 
este specificat in MJ ca printre potentialii clienti ai solicitantului, se regaseste in procent de 93% societatea SC M&amp;N AGROIND SRL. Pe acelasi amplasament(Com. 
Brazi, sat Negoiesi, str. Fagaras nr. 15) s-a constatat ca isi desfasoara activitatea inca doua firme: M&amp;N AGROIND SRL si M&amp;N TRANSPORT INTERNATIONAL 
SRL. Societatea M&amp;N AGROIND SRL are ca activitate principala cultivarea cerealelor –CAEN 0111, iar ca actionar unic pe PETRE NARCIS IONUT. Societatea 
M&amp;N TRANSPORT INTERNATIONAL SRL are ca activitate principala transportul rutier de marfuri –CAEN 4941, iar ca actionari pe PETRE NARCIS IONUT ( 95%) s
PETRE COSTEL LUCIAN (5%). De asemenea, societatea M&amp;N AGROIND SRL, are depus proiect pe masura 121, sesiunea 02/12, cu titlul „Achizitie echipamente 
agricole” prin care doreste achizitionarea de utilaje agricole (tractor, combina, combinator, plug, etc.), proiect in curs de evaluare. Cele doua proiecte sunt intocmite de 
acelasi consultant SC SILGIMAR PROD SRL BAICOI PRAHOVA. Astfel s-au identificat legaturi care conduc la fractionarea artificiala a investitiei si complementaritatea 
investitiilor propuse: imobilele aferente investitiilor propuse prin proiect sunt fractionate intre solicitanti, iar utilajele agricole achizitionate prin aceasta masura -312- sunt 
folosite pentru terenurile detinute prin investitia pe masura 121( Precontract de prestari servicii nr. 1/25.09.2012 intre COTUNA OCTAVIAN MIHAI si SC M&amp;N 
AGROIND SRL). De asemenea, este specificat in MJ ca printre potentialii clienti ai solicitantului, se regaseste in procent de 93% societatea SC M&amp;N AGROIND SRL. 
Pct.1.2 - Solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F.EG1,EG2,EG6- Desi solicitantul prezinta Expertiza tehnica pentru 
cladire la vizita pe teren s-a constatat imposibilitatea desfasurarii activitatilor prevazute prin proiect intrucat terenul era compartimentat (curte cu dale gradina- vezi foto)
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1127 312 M 01 12 3 31 00037 2012 9 28

CREAREA SI DEZVOLTAREA 
UNUI CENTRU DE 

TRATAMENT 
BAROTERAPEUTIC

SOCIETATEA 
EFECT OPTIMAL 
WELLNESS SRL

PRAHOVA

Comuna/Oras 
BREBU Sat BREBU 

MEGIESESC; 
Comuna/Oras 

BREBU Sat BREBU 
MEGIESESC

- - - - - - - - - - 239.532 0 167.672 0 71.860 172.476.591

EG2-In raport cu nevoile reale ale investitiei, spatiul(suprafata utila 62,80 mp) propus este subdimensionat comparativ cu numarul mare al echipamentului si al activitatilor 
propuse prin proiect(baroterapie, kinetoterapie, cabinet medic psiholog). Spatiul unde se va implementa proiectul "CREAREA SI DEZVOLTAREA UNUI CENTRU DE 
TRATAMENT BAROTERAPEUTIC" este compartimentat impropriu activitatilor desfasurate in cadrul proiectului, deoarece contravine conditiilor de functionare corecta, 
mentionate in Memoriu justificativ, cu privire la aceste activitati. La vizita pe teren s-a constatat ca acest spatiu nu corespunde(din punct de vedere al compartimentarii)cu 
cel prezentat in anexele cererii de finantare;peretele dintre C2 si C3 a fost desfiintat iar C5(cu destinatie hol)a fost transformata in grup sanitar. Proiectul a fost declarat 
neeligibil de la vizita pe teren. EG2-Spatiul(suprafata utila 62,80 mp) propus pentru realizarea investitiei este subdimensionat comparativ cu numarul mare al echipamentu
si al activitatilor propuse prin proiect(baroterapie, kinetoterapie, cabinet medic psiholog). Spatiul este compartimentat impropriu activitatilor propuse a se desfasurat in cadrul 
proiectului, deoarece contravine conditiilor de functionare corecta, mentionate in Memoriu justificativ, cu privire la aceste activitati. La vizita pe teren s-a constatat ca acest 
spatiu nu corespunde(din punct de vedere al compartimentarii)cu cel prezentat in anexele cererii de finantare;peretele dintre C2 si C3 a fost desfiintat iar C5(cu destinatie 
hol)a fost transformata in grup sanitar. Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. EG2-In raport cu nevoile reale ale investitiei, spatiul(suprafata utila 62,80 mp) 
propus este subdimensionat comparativ cu numarul mare al echipamentului si al activitatilor propuse prin proiect(baroterapie, kinetoterapie, cabinet medic psiholog). Spatiul 
unde se va implementa proiectul "CREAREA SI DEZVOLTAREA UNUI CENTRU DE TRATAMENT BAROTERAPEUTIC" este compartimentat impropriu activitatilor 
desfasurate in cadrul proiectului, deoarece contravine conditiilor de functionare corecta, mentionate in Memoriu justificativ, cu privire la aceste activitati. La vizita pe teren s-
a constatat ca acest spatiu nu corespunde(din punct de vedere al compartimentarii)cu cel prezentat in anexele cererii de finantare;peretele dintre C2 si C3 a fost desfiintat 
iar C5(cu destinatie hol)a fost transformata in grup sanitar. Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. EG2-Spatiul(suprafata utila 62,80 mp) propus pentru 
realizarea investitiei este subdimensionat comparativ cu numarul mare al echipamentului si al activitatilor propuse prin proiect(baroterapie, kinetoterapie, cabinet medic 
psiholog). Spatiul este compartimentat impropriu activitatilor propuse a se desfasurat in cadrul proiectului, deoarece contravine conditiilor de functionare corecta, mentionate 
in Memoriu justificativ, cu privire la aceste activitati. La vizita pe teren s-a constatat ca acest spatiu nu corespunde(din punct de vedere al compartimentarii)cu cel prezentat 
in anexele cererii de finantare;peretele dintre C2 si C3 a fost desfiintat iar C5(cu destinatie hol)a fost transformata in grup sanitar. Proiectul a fost declarat neeligibil de la 
vizita pe teren. Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren;nu s-a verificat bugetul indicativ. Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren;nu s-a verificat 
bugetul indicativ. Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren;nu s-a verificat Fisa de verificare a rezonabilităţii preţurilor. Proiectul a fost declarat neeligibil de la 
vizita pe teren;nu s-a verificat Fisa de verificare a rezonabilităţii preţurilor. Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren;nu s-a verificat Planul financiar. Proiectul a 
fost declarat neeligibil de la vizita pe teren;nu s-a verificat Planul financiar. EG2-In raport cu nevoile reale ale investitiei, spatiul(suprafata utila 62,80 mp) propus este 
subdimensionat comparativ cu numarul mare al echipamentului si al activitatilor propuse prin proiect(baroterapie, kinetoterapie, cabinet medic psiholog). Spatiul unde se va 
implementa proiectul "CREAREA SI DEZVOLTAREA UNUI CENTRU DE TRATAMENT BAROTERAPEUTIC" este compartimentat impropriu activitatilor desfasurate in 
cadrul proiectului, deoarece contravine conditiilor de functionare corecta, mentionate in Memoriu justificativ, cu privire la aceste activitati. La vizita pe teren s-a constatat ca 
acest spatiu nu corespunde(din punct de vedere al compartimentarii)cu cel prezentat in anexele cererii de finantare;peretele dintre C2 si C3 a fost desfiintat iar C5(cu 
destinatie hol)a fost transformata in grup sanitar. Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita pe teren. EG2-Spatiul(suprafata utila 62,80 mp) propus pentru realizarea 
investitiei este subdimensionat comparativ cu numarul mare al echipamentului si al activitatilor propuse prin proiect(baroterapie, kinetoterapie, cabinet medic psiholog). 
Spatiul este compartimentat impropriu activitatilor propuse a se desfasurat in cadrul proiectului, deoarece contravine conditiilor de functionare corecta, mentionate in 
Memoriu justificativ, cu privire la aceste activitati. La vizita pe teren s-a constatat ca acest spatiu nu corespunde(din punct de vedere al compartimentarii)cu cel prezentat in 
anexele cererii de finantare;peretele dintre C2 si C3 a fost desfiintat iar C5(cu destinatie hol)a fost transformata in grup sanitar. Proiectul a fost declarat neeligibil de la vizita 
pe teren.

1128 312 M 01 12 3 31 00055 2012 9 28
" ACHIZITIE DE UTILAJE 

PENTRU FABRICAREA DE 
MOBILA "

SC SUCCESFUL 
SUPPLIERS 

CONSULT SRL
PRAHOVA Comuna/Oras 

BUCOV Sat BUCOV - - - - - - - - - - 174.945 0 148.703 0 26.242 172.625.294

1.2 - punctele 2,3 - avand in vedere ca la vizita in teren s-au constatat neconcordante intre documentele depuse si situatia regasita pe teren, se considera ca nu au fost 
respectate punctul 2 si 3 din declaratia pe propria raspundere F. 1.2 - punctele 2,3 - avand in vedere ca la vizita in teren s-au constatat neconcordante intre documentele 
depuse si situatia regasita pe teren, se considera ca nu au fost respectate punctul 2 si 3 din declaratia pe propria raspundere F. EG1 - Solicitantul detine extras de carte 
funciara pentru suprafata de 31mp din contractul de inchiriere, iar la vizita in teren a fost inmanat act aditional la contractul de inchiriere pentru suparafata de 40mp in 
vederea depozitarii materiei prime si produsului finit, insa pentru aceasta suprafata solicitantul nu a prezentat extras de carte funciara.EG2 - Avand in vedere ca proiectul 
este declarat neeligibil la vizita pe teren, nu se considera necesara verificarea amanuntita a acestui punct. EG1 - Solicitantul detine extras de carte funciara pentru suprafata 
de 31mp din contractul de inchiriere, iar la vizita in teren a fost inmanat act aditional la contractul de inchiriere pentru suparafata de 40mp in vederea depozitarii materiei 
prime si produsului finit, insa pentru aceasta suprafata solicitantul nu a prezentat extras de carte funciara.EG2 - Avand in vedere ca proiectul este declarat neeligibil la vizita 
pe teren, nu se considera necesara verificarea amanuntita a acestui punct. EG2 - Avand in vedere ca proiectul este declarat neeligibil la vizita pe teren, nu se considera 
necesara verificarea amanuntita a acestui punct. EG2 - Avand in vedere ca proiectul este declarat neeligibil la vizita pe teren, nu se considera necesara verificarea 
amanuntita a acestui punct. Avand in vedere ca proiectul este declarat neeligibil la vizita pe teren, nu se considera necesara verificarea amanuntita a acestor puncte. Avand 
in vedere ca proiectul este declarat neeligibil la vizita pe teren, nu se considera necesara verificarea amanuntita a acestor puncte. Avand in vedere ca proiectul este declarat 
neeligibil la vizita pe teren, nu se considera necesara verificarea amanuntita a acestor puncte. Avand in vedere ca proiectul este declarat neeligibil la vizita pe teren, nu se 
considera necesara verificarea amanuntita a acestor puncte. Avand in vedere ca proiectul este declarat neeligibil la vizita pe teren, nu se considera necesara verificarea 
amanuntita a acestor puncte. Avand in vedere ca proiectul este declarat neeligibil la vizita pe teren, nu se considera necesara verificarea amanuntita a acestor puncte. 1.2 - 
punctele 2,3 - avand in vedere ca la vizita in teren s-au constatat neconcordante intre documentele depuse si situatia regasita pe teren, se considera ca nu au fost 
respectate punctul 2 si 3 din declaratia pe propria raspundere F.EG2,buget, rezonabilitate preturi, plan financiar - Avand in vedere ca proiectul este declarat neeligibil la 
vizita pe teren, nu se considera necesara verificarea amanuntita a acestor puncte. 1.2 - punctele 2,3 - avand in vedere ca la vizita in teren s-au constatat neconcordante 
intre documentele depuse si situatia regasita pe teren, se considera ca nu au fost respectate punctul 2 si 3 din declaratia pe propria raspundere F.EG2,buget, rezonabilitate 
preturi, plan financiar - Avand in vedere ca proiectul este declarat neeligibil la vizita pe teren, nu se considera necesara verificarea amanuntita a acestor puncte.

1129 312 M 01 12 3 31 00036 2012 9 28

ACHIZITIONARE  
AUTOBETONIERE PENTRU 
ACTIVITATEA S.C. CALORIC 

BETON SERV S.R.L.

S.C. CALORIC 
BETON SERV 

S.R.L.
PRAHOVA Comuna/Oras 

BUCOV Sat BUCOV - - - - - - - - - - 195.800 0 137.060 0 58.740 172.762.354

Pct.1.2-Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F Pct.1.2-Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate 
in Declaratia pe proprie raspundere F EG2- S-a bifat cu NU deoarece, avand in vedere achizitia propusa prin proiect (2autobetoniere de 9 mc fiecare),se constata ca 
veniturile societatii se obtin preponderent din transportul betonului, iar cea mai mare cheltuiala se realizeaza cu achizitionarea betonului(cca 75% din tariful perceput pentru 
turnare beton). De asemenea, societatea, in vederea realizarii activitatii de turnare a betonului in fundatii va dispune, prin implementarea proiectului, de 2 autobetoniere, fara 
pompa beton, situatie in care activitatea societatii este limitata, fiind conditionata de configuratia amplasamentului lucrarii.La evaluarea acestui punct, s-a constatat ca au 
fost utilizate date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari. EG2- S-a bifat cu NU deoarece, avand in vedere achizitia propusa prin proiect (2autobetoniere 
de 9 mc fiecare),se constata ca veniturile societatii se obtin preponderent din transportul betonului, iar cea mai mare cheltuiala se realizeaza cu achizitionarea betonului(cca 
75% din tariful perceput pentru turnare beton). De asemenea, societatea, in vederea realizarii activitatii de turnare a betonului in fundatii dispune de 2 autobetoniere, fara 
pompa beton, situatie in care activitatea societatii este limitata, fiind conditionata de configuratia amplasamentului lucrarii.La evaluarea acestui punct, s-a constatat ca au 
fost utilizate date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari. EG2- Nu s-a intocmit matricea de viabilitate. Proiectul este neeligibil pe EG 2 si pe pct.6 -
crearea de conditii artificiale . EG2- Nu s-a intocmit matricea de viabilitate. Proiectul este neeligibil pe EG 2 si pe pct.6 -crearea de conditii artificiale . Nu s-a intocmit 
matricea de buget. Proiectul este neeligibil pe EG 2 si pe pct.6 -crearea de conditii artificiale. Nu s-a intocmit matricea de buget. Proiectul este neeligibil pe EG 2 si pe pct.6 
-crearea de conditii artificiale. Proiectul este neeligibil pe EG 2 si pct.6. Nu s-a intocmit matricea de buget. Proiectul este neeligibil pe EG 2 si pe pct.6 -crearea de conditii 
artificiale. Nu s-a intocmit planul financiar. Proiectul este neeligibil pe pe EG 2 si pe pct.6 -crearea de conditii artificiale. Nu s-a intocmit planul financiar. Proiectul este 
neeligibil pe pe EG 2 si pe pct.6 -crearea de conditii artificiale. In cursul evaluarii proiectului s-a constatat ca terenul utilizat pentru gararea celor doua autobetoniere(LOT 10) 
se invecineaza cu terenurile altor doua societati (LOT 8 si LOT 9) care au depuse proiecte pe masura 312, in aceeasi sesiune. Cele trei societati (SC CALORIC BETON 
SERV SRL- prezentul proiect) , SC BETON RAPID SRL si SC CONCRET SRL au acelasi domeniu de activitate –CAEN 4399 –Alte lucrari speciale de constructii (turnare 
de beton pentru fundatii); in toate cele trei proiecte se prevede achizitionarea de autobetoniere sau autobetoniere si pompe beton. Sediile sociale ale celor trei societati sunt 
invecinate (Comuna Paulesti, jud. Prahova). Terenurile necesare gararii autobetonierelor(Com. Bucov, jud. Prahova) provin de la un singur proprietar: SC CLASIC SUPER 
AGREMENT SRL, iar servitutea de trecere pietonala si cu orice mijloace de transport se face pe lotul 1 ce apartine acestei societati. Societatea SC CLASIC SUPER 
AGREMENT SRL are ca asociat unic si administrator pe d-nul NEDELCU VASILE, iar ca obiect principal de activitate- CAEN 9329- Alte activitati recreative si distractive 
n.c.a. Prin accesarea RECOM, d-nul Nedelcu Vasile, este actionar (13%) si in societatea SC ARGE COM IMPEX SRL. Aceasta societate are ca domeniu principal de 
activitate –CAEN 2363- Fabricarea betonului si detine un sediu secundar in com. Bucov, tarla 92, parcela 3961(in vecinatatea amplasamentelor celor trei proiecte). Cele trei 
proiecte sunt intocmite de acelasi consultant SC CENTER BUSINESS CONSULTING SRL.Astfel, in contextul tuturor elementelor prezentate, s-au identificat legaturi care 
conduc la fractionarea artificiala a investitiei/terenului cu scopul de a depăşi plafonul maxim în cadrul măsurii sau pentru a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare 
pe aceeaşi măsură. De asemenea, s-a constatat complementaritatea investitiilor propuse, acestea completandu-se in cadrul unui flux tehnologic. De asemenea, societatea, 
in vederea realizarii activitatii de turnare a betonului in fundatii dispune de 2 autobetoniere, fara pompa beton, situatie in care activitatea societatii este limitata, fiind 
conditionata de configuratia amplasamentului lucrarii.Celelalte doua proiecte depuse in cadrul aceleeasi sesiuni, prevad achizitii de autobetoniere si pompe beton, 
identificandu-se astfel legaturi care conduc la complementaritatea investitiilor propuse. In cursul evaluarii proiectului s-a constatat ca terenul utilizat pentru gararea celor 
doua autobetoniere(LOT 10) se invecineaza cu terenurile altor doua societati (LOT 8 si LOT 9) care au depuse proiecte pe masura 312, in aceeasi sesiune. Cele trei 
societati (SC CALORIC BETON SERV SRL- prezentul proiect) , SC BETON RAPID SRL si SC CONCRET SRL au acelasi domeniu de activitate –CAEN 4399 –Alte 
lucrari speciale de constructii (turnare de beton pentru fundatii); in toate cele trei proiecte se prevede achizitionarea de autobetoniere sau autobetoniere si pompe beton. 
Sediile sociale ale celor trei societati sunt invecinate (Comuna Paulesti, jud. Prahova). Terenurile necesare gararii autobetonierelor(Com. Bucov, jud. Prahova) provin de la 
un singur proprietar: SC CLASIC SUPER AGREMENT SRL, iar servitutea de trecere pietonala si cu orice mijloace de transport se face pe lotul 1 ce apartine acestei 
societati. Societatea SC CLASIC SUPER AGREMENT SRL are ca asociat unic si administrator pe d-nul NEDELCU VASILE, iar ca obiect principal de activitate- CAEN 
9329- Alte activitati recreative si distractive n.c.a. Prin accesarea RECOM, d-nul Nedelcu Vasile, este actionar (13%) si in societatea SC ARGE COM IMPEX SRL. Aceasta 
societate are ca domeniu principal de activitate –CAEN 2363- Fabricarea betonului si detine un sediu secundar in com. Bucov, tarla 92, parcela 3961(in vecinatatea 
amplasamentelor celor trei proiecte). Cele trei proiecte sunt intocmite de acelasi consultant SC CENTER BUSINESS CONSULTING SRL.Astfel s-au identificat legaturi ca
conduc la fractionarea artificiala a investitiei/terenului cu scopul de a depăşi plafonul maxim în cadrul măsurii sau pentru a putea beneficia de mai multe proiecte în derula
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1130 312 M 01 12 3 31 00034 2012 9 28
“ACHIZITIE MASINI SI UTILAJE 

SPECIALIZATE PENTRU 
CONSTRUCTII”

S.C. BETON 
RAPID SERV 

S.R.L.
PRAHOVA Comuna/Oras 

BUCOV Sat BUCOV - - - - - - - - - - 250.000 0 175.000 0 75.000 172.937.354

EG2 - Conform datelor din memoriul justificativ:-societatea va functiona in primul an de implementare la un potential de ~50%, ajungand in anul 5 la 85% - beneficiarul 
doreste sa achizitioneze 2 autobetoniere, iar fiecare autobetoniera va face 4 curse intr-un interval de 16 ore.Avand in vedere aceste aspecte, conform proiectiilor financiare 
volumul activitatii la capacitate maxima si evolutia volumului activitatii in anii 1-5 s-a constatat faptul ca autobetonierele cu o capacitate de 9mc sunt supradimensionate in 
raport cu volumul activitatii care va fi prestata.La evaluarea acestui punct s-a constatat ca au fost utilizate date nesustenabile la calculul indicatorilor economico financiari. 
EG2 - Conform datelor din memoriul justificativ:-societatea va functiona in primul an de implementare la un potential de ~50%, ajungand in anul 5 la 85% - beneficiarul 
doreste sa achizitioneze 2 autobetoniere, iar fiecare autobetoniera va face 4 curse intr-un interval de 16 ore.Avand in vedere aceste aspecte, conform proiectiilor financiare 
volumul activitatii la capacitate maxima si evolutia volumului activitatii in anii 1-5 s-a constatat faptul ca autobetonierele cu o capacitate de 9mc sunt supradimensionate in 
raport cu volumul activitatii care va fi prestata. EG2 - Conform datelor din memoriul justificativ:-societatea va functiona in primul an de implementare la un potential de 
~50%, ajungand in anul 5 la 85% - beneficiarul doreste sa achizitioneze 2 autobetoniere, iar fiecare autobetoniera va face 4 curse intr-un interval de 16 ore.Avand in vedere 
aceste aspecte, conformproiectiilor financiare volumul activitatii la capacitate maxima si evolutia volumului activitatii in anii 1-5 s-a constatat faptul ca autobetonierele cu o 
capacitate de 9mc sunt supradimensionate in raport cu volumul activitatii care va fi prestata. EG2 - Conform datelor din memoriul justificativ:-societatea va functiona in 
primul an de implementare la un potential de ~50%, ajungand in anul 5 la 85% - beneficiarul doreste sa achizitioneze 2 autobetoniere, iar fiecare autobetoniera va face 4 
curse intr-un interval de 16 ore.Avand in vedere aceste aspecte, conformproiectiilor financiare volumul activitatii la capacitate maxima si evolutia volumului activitatii in anii 1-
5 s-a constatat faptul ca autobetonierele cu o capacitate de 9mc sunt supradimensionate in raport cu volumul activitatii care va fi prestata S-a considerat ca nu este 
necesara verificarea acestor puncte avand in vedere ca achizitia este supradimensionata in raport cu volumul capacitatii de prestare servicii propus. S-a considerat ca nu 
este necesara verificarea acestor puncte avand in vedere ca achizitia este supradimensionata in raport cu volumul capacitatii de prestare servicii propus. S-a considerat ca 
nu este necesara verificarea acestor puncte avand in vedere ca achizitia este supradimensionata in raport cu volumul capacitatii de prestare servicii propus. S-a considerat 
ca nu este necesara verificarea acestor puncte avand in vedere ca achizitia este supradimensionata in raport cu volumul capacitatii de prestare servicii propus. S-a 
considerat ca nu este necesara verificarea acestor puncte avand in vedere ca achizitia este supradimensionata in raport cu volumul capacitatii de prestare servicii propus. S-
a considerat ca nu este necesara verificarea acestor puncte avand in vedere ca achizitia este supradimensionata in raport cu volumul capacitatii de prestare servicii propus. 
In vecinatatea investitiei propuse s-au localizat amplasamentele altor doua proiecte depuse pe aceasta masura in aceeasi sesiune- respectiv pe loturile 8 si 10. Pe lotul 8 
este depus proiectul CONCRETE SERV CON – F312M011233100035 prin care se doreste achizitionarea unei autobetoniere cu pompa. Sediul social este in comuna 
Paulesti nr. 1123B cam.2 Pe lotul 10 este depus proiectul CALORIC BETON SERV – F312M011233100036 prin care se doreste achizitionarea a doua autobetoniere. 
Sediul social este in comuna Paulesti nr. 1124A cam.2 Aceste 3 proiecte au in comun urmatoarele: 1. Au punctul de lucru in aceeasi comuna – Bucov, loturile fiind detinut
prin contracte de vanzare cumparare separate. 2. Au sediul social in aceeasi comuna – Paulesti, cladirile fiind diferite, dar pozitionate in vecinatate unul fata de celalalt. 3. 
Au acelasi consultant – CENTER BUSINESS CONSULTING S.R.L. 4. Terenurile sunt cumparate de la S.C. CLASIC SUPER AGREMENT S.R.L. 5. Solicitantii si-au 
propus sa achizitioneze autobetoniere. 6. Prin proiecte se doreste implementarea proiectelor pe cod CAEN 4399.In vecinatatea investitiei propuse se afla o statie de 
betoane.Terenurile necesare gararii autobetonierelor(Com. Bucov, jud. Prahova) provin de la un singur proprietar: SC CLASIC SUPER AGREMENT SRL, iar servitutea de 
trecere pietonala si cu orice mijloace de transport se face pe lotul 1 ce apartine acestei societati. Societatea SC CLASIC SUPER AGREMENT SRL are ca asociat unic si 
administrator pe d-nul NEDELCU VASILE, iar ca obiect principal de activitate- CAEN 9329- Alte activitati recreative si distractive n.c.a. Prin accesarea RECOM, d-nul 
Nedelcu Vasile, este actionar (13%) si in societatea SC ARGE COM IMPEX SRL. Aceasta societate are ca domeniu principal de activitate –CAEN 2363- Fabricarea 
betonului si detine un sediu secundar in com. Bucov, tarla 92, parcela 3961(in vecinatatea amplasamentelor celor trei proiecte). Cele trei proiecte sunt intocmite de acelasi 
consultant SC CENTER BUSINESS CONSULTING SRL.Astfel s-au identificat legaturi care conduc la fractionarea artificiala a investitiei/terenului cu scopul de a depăşi 
plafonul maxim în cadrul măsurii sau pentru a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare pe aceeaşi măsură si, de asemenea, s-a constatat complementaritatea 
investitiilor propuse. In vecinatatea investitiei propuse s-au localizat amplasamentele altor doua proiecte depuse pe aceasta masura in aceeasi sesiune- respectiv pe loturile 
8 si 10. Pe lotul 8 este depus proiectul CONCRETE SERV CON – F312M011233100035 prin care se doreste achizitionarea unei autobetoniere cu pompa. Sediul social 
este in comuna Paulesti nr. 1123B cam.2 Pe lotul 10 este depus proiectul CALORIC BETON SERV – F312M011233100036 prin care se doreste achizitionarea a doua 
autobetoniere. Sediul social este in comuna Paulesti nr. 1124A cam.2 Aceste 3 proiecte au in comun urmatoarele: 1. Au punctul de lucru in aceeasi comuna – Bucov, 
loturile fiind detinute prin contracte de vanzare cumparare separate 2 Au sediul social in aceeasi comuna – Paulesti cladirile fiind diferite dar pozitionate in vecinatate un
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ACHIZITIONARE UTILAJ 
SPECIALIZAT PENTRU 

CONSTRUCTII

S.C. CONCRETE 
SERVCON S.R.L. PRAHOVA Comuna/Oras 

BUCOV Sat BUCOV - - - - - - - - - - 255.000 0 178.500 0 76.500 173.115.854

Pct.1.2-Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F Pct.1.2-Solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate 
in Declaratia pe proprie raspundere F EG2- S-a bifat cu NU deoarece, avand in vedere achizitia propusa prin proiect (2autobetoniere de 9 mc fiecare),se constata ca 
veniturile societatii se obtin preponderent din transportul betonului, iar cea mai mare cheltuiala se realizeaza cu achizitionarea betonului(cca 75% din tariful perceput pentru 
turnare beton). EG2- S-a bifat cu NU deoarece, avand in vedere achizitia propusa prin proiect (2autobetoniere de 9 mc fiecare),se constata ca veniturile societatii se obtin 
preponderent din transportul betonului, iar cea mai mare cheltuiala se realizeaza cu achizitionarea betonului(cca 75% din tariful perceput pentru turnare beton). La evaluarea 
acestui punct, s-a constatat ca au fost utilizate date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul financiar, intrucat 
proiectul este declarat neeligibil. Proiectul este neeligibil pe EG 2 si pe pct.6 -crearea de conditii artificiale. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul financiar, intrucat 
proiectul este declarat neeligibil. Proiectul este neeligibil pe EG 2 si pe pct.6 -crearea de conditii artificiale. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul financiar, intrucat 
proiectul este declarat neeligibil. Proiectul este neeligibil pe EG 2 si pe pct.6 -crearea de conditii artificiale. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul financiar, intrucat 
proiectul este declarat neeligibil. Proiectul este neeligibil pe EG 2 si pe pct.6 -crearea de conditii artificiale. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul financiar, intrucat 
proiectul este declarat neeligibil. Proiectul este neeligibil pe EG 2 si pe pct.6 -crearea de conditii artificiale. Nu s-au intocmit bugetul indicativ, planul financiar, intrucat 
proiectul este declarat neeligibil. Proiectul este neeligibil pe EG 2 si pe pct.6 -crearea de conditii artificiale. In cursul evaluarii proiectului s-a constatat ca terenul utilizat 
pentru gararea autobetonierei cu pompa(LOT 8) se invecineaza cu terenurile altor doua societati (LOT 9 si LOT 10) care au depuse proiecte pe masura 312, in aceeasi 
sesiune. Cele trei societati (SC CALORIC BETON SERV SRL- prezentul proiect) , SC BETON RAPID SRL si SC CONCRET SRL au acelasi domeniu de activitate –CAEN
4399 –Alte lucrari speciale de constructii (turnare de beton pentru fundatii); in toate cele trei proiecte se prevede achizitionarea de autobetoniere sau autobetoniere si pompe 
beton. Sediile sociale ale celor trei societati sunt invecinate (Comuna Paulesti, jud. Prahova). Terenurile necesare gararii autobetonierelor(Com. Bucov, jud. Prahova) provin 
de la un singur proprietar: SC CLASIC SUPER AGREMENT SRL, iar servitutea de trecere pietonala si cu orice mijloace de transport se face pe lotul 1 ce apartine acestei 
societati. Societatea SC CLASIC SUPER AGREMENT SRL are ca asociat unic si administrator pe d-nul NEDELCU VASILE, iar ca obiect principal de activitate- CAEN 
9329- Alte activitati recreative si distractive n.c.a. Prin accesarea RECOM, d-nul Nedelcu Vasile, este actionar (13%) si in societatea SC ARGE COM IMPEX SRL. Aceasta 
societate are ca domeniu principal de activitate –CAEN 2363- Fabricarea betonului si detine un sediu secundar in com. Bucov, tarla 92, parcela 3961(in vecinatatea 
amplasamentelor celor trei proiecte). Cele trei proiecte sunt intocmite de acelasi consultant SC CENTER BUSINESS CONSULTING SRL. Astfel, in contextul tuturor 
elementelor prezentate, s-au identificat legaturi care conduc la fractionarea artificiala a investitiei/terenului cu scopul de a depăşi plafonul maxim în cadrul măsurii sau pen
a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare pe aceeaşi măsură. De asemenea, s-a constatat complementaritatea investitiilor propuse, acestea completandu-se in 
cadrul unui flux tehnologic. De asemenea, societatea, in vederea realizarii activitatii de turnare a betonului in fundatii dispune de 1 autobetoniere cu pompa beton, situatie in 
care activitatea societatii este limitata, fiind conditionata de amplasamentul lucrarii. Celelalte doua proiecte depuse in cadrul aceleeasi sesiuni, prevad achizitii de 
autobetoniere si pompe beton, identificandu-se astfel legaturi care conduc la complementaritatea investitiilor propuse. In cursul evaluarii proiectului s-a constatat ca terenul 
utilizat pentru gararea autobetonierei cu pompa(LOT 8) se invecineaza cu terenurile altor doua societati (LOT 9 si LOT 10) care au depuse proiecte pe masura 312, in 
aceeasi sesiune. Cele trei societati (SC CALORIC BETON SERV SRL- prezentul proiect) , SC BETON RAPID SRL si SC CONCRET SRL au acelasi domeniu de activitate 
–CAEN 4399 –Alte lucrari speciale de constructii (turnare de beton pentru fundatii); in toate cele trei proiecte se prevede achizitionarea de autobetoniere sau autobetoniere 
si pompe beton. Sediile sociale ale celor trei societati sunt invecinate (Comuna Paulesti, jud. Prahova). Terenurile necesare gararii autobetonierelor(Com. Bucov, jud. 
Prahova) provin de la un singur proprietar: SC CLASIC SUPER AGREMENT SRL, iar servitutea de trecere pietonala si cu orice mijloace de transport se face pe lotul 1 ce 
apartine acestei societati. Societatea SC CLASIC SUPER AGREMENT SRL are ca asociat unic si administrator pe d-nul NEDELCU VASILE, iar ca obiect principal de 
activitate- CAEN 9329- Alte activitati recreative si distractive n.c.a. Prin accesarea RECOM, d-nul Nedelcu Vasile, este actionar (13%) si in societatea SC ARGE COM 
IMPEX SRL. Aceasta societate are ca domeniu principal de activitate –CAEN 2363- Fabricarea betonului si detine un sediu secundar in com. Bucov, tarla 92, parcela 
3961(in vecinatatea amplasamentelor celor trei proiecte). Cele trei proiecte sunt intocmite de acelasi consultant SC CENTER BUSINESS CONSULTING SRL. Astfel, in 
contextul tuturor elementelor prezentate, s-au identificat legaturi care conduc la fractionarea artificiala a investitiei/terenului cu scopul de a depăşi plafonul maxim în cadrul 
măsurii sau pentru a putea beneficia de mai multe proiecte în derulare pe aceeaşi măsură. De asemenea, s-a constatat complementaritatea investitiilor propuse, acestea 
completandu-se in cadrul unui flux tehnologic. De asemenea, societatea, in vederea realizarii activitatii de turnare a betonului in fundatii dispune de 1 autobetoniere cu 
pompa beton situatie in care activitatea societatii este limitata fiind conditionata de amplasamentul lucrarii Celelalte doua proiecte depuse in cadrul aceleeasi sesiu
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ACHIZITIE LINIE DEBITARE 
TABLA LA SC METAL TEK 

MAISTORUL SRL

SC METAL TEK 
MAISTORUL SRL SATU-MARE

Comuna/Oras 
ODOREU Sat 
MARTINESTI

- - - - - - - - - - 122.850 0 104.422 0 18.428 173.220.276

Solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili. Din declaratia solicitantului privind incadrarea in categoria microintreprinderilor rezulta ca solicitantul SC Metal Tek 
Maistorul SRL ar fi intreprindere autonoma. In urma verificarilor prin serviciul online RECOM al ONRC am constatat ca asociatul unic (D-ul Susanu Norbert-Zoltan)este 
asociat majoritar al SC Maistorul SRL detinand 50% din actiunile societatii cu inca doi actionari care detin impreuna restul de 50% din actiuni. Aceasta societate conform 
certificatului constatator, desfasoara o parte din activitate pe aceasi piata cu solicitantul (Activitati autorizate desfasurate la sediul secundar, sat Martinesti, Com. Odoreu, 
Str. Tractoristilor, nr. 11: CAEN 2550,4674) si desfasoara activitatea in aceasi locatie cu solicitantul. Tinand cont de cele prezentate se considera ca cele doua societati su
legate intre ele, astfel consemnarea intreprinderii ca si intreprindere autonoma in cadrul declaratiei solicitantului privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este 
corecta.Conform metodologiei de verificare ”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” Prin fisa E3.4 s-a cerut prezentarea Extrasului de carte funciara al imobilului luat in chirie in care sa fie notat Contractul de 
inchiriere asupra acestui imobil. Solicitantul nu a raspuns la aceasta solicitare si nu a prezentat acest document. Din acest considerent criteriile EG 1 si EG 6 nu sunt 
indeplinite. Intrucat la baza intocmirii devizelor si a bugetului indicativ nu a fost luata in considerare oferta cu pretul cel mai mic, prin fisa E 3.4 s-a solicitat justificarea valorii 
alese pentru utilajul de debitat tabla. Solicitantul nu a dat curs acestei solicitari. In vederea incadrarii preturilor in cele prevazute in baza de date preturi prin fisa E3.4 s-a 
cerut prezentarea devizului detaliat (nr. experti/nr. ore/tarif) pe consultanta. Solicitantul nu a raspuns la aceasta solicitare, astfel cheltuielile cu consultanta nu pot fi verificate 
din punct de vedere al rezonabilitatii preturilor.Datorita celor mentionate mai sus consideram ca rezonabilitate preturilor nu este demonstrata. La verificarea acestui criteriu s-
au gasit trei elemente comune cu alte proiecte din care motiv, verificarea s-a extins asupra acestora. S-au luat in analiza legaturile existente intre SC Metal Tek Maistorul 
SRL, SC Eurotabur SRL si SC Tubular Haus SRL.In urma analizelor nu au fost gasite legaturi care sa conduca la fractionarea artificiala respectiv complementaritatea 
investitiilor, legaturi financiare confirmand deci ca solicitantul nu a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin. Proiectul a fost declarat neeligibil datorita 
neindeplinirii urmatoarelor criterii:-1 Eligibilitatea solicitantului - solicitantul nu a completat corect declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor- EG1 si EG
- solicitantul nu a prezentat Extasul CF cu notarea contractului de inchiriere solicitat prin fisa E 3.4- Nu a demonstrat rezonabilitatea preturilor pentru achizitiile prevazute. - 
Solicitantul nu a raspuns la Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare E 3.4.
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DEZVOLTAREA ACTIVITĂŢII 
DE TRICOTARE ŞI 

CROŞETARE ÎN CADRUL AS 
GARMENTS CONCEPT SRL

AS GARMENTS 
CONCEPT SRL SATU-MARE Comuna/Oras VETIS 

Sat VETIS - - - - - - - - - - 235.290 0 199.997 0 35.293 173.420.273

Deoarece asociatul unic al solicitantului este cetatean german, in vederea verificarii incadrarii in categoria micro-intreprinderilor, prin Fisa E 3.4 s-a solicitat prezentarea unui 
document din partea autoritatilor germane (similar Registrului Comertului) din care sa rezulte daca reprezentantul legal al solicitantului mai detine actiuni/parti siciale in 
cadrul unor societati din Germania.Ca si raspuns la aceasta cerere s-a prezentat de catre solicitant o adeverinta din partea Primariei Fichtenau/Germania prin care se 
certifica, ca D-na Stollenmeier Angela nu este inregistrata cu nici o activitate lucrativa pe raza localitatii Fichtenau. prin fisa E 3.4 s-a cerut prezentarea Extrasului CF in ca
sa fie notat corect numarul si data Incheierii de autentificare al Contractului de inchiriere. Prin fisa E 3.4 s-a cerut revizuirea planului financiar si incadrarea valorii ajutorului 
public in nivelul maxim de 85% permis. prin Fisa e 3.4 s-a cerut revizuirea planului financiar si incadrarea valorii ajutorului public in nivelul maxim de 85% permis. Pentru 
analizarea indeplinirii acestui criteriu s-au analizat legaturile existente intre solicitantii SC AS Garments Concept SRL si Cortel Daniela Julieta. In urma analizarii dosarelor 
cererilor de finantare, s-au constatat legaturi care conduc la - Fractionarea artificiala a investitiei: Dreptul de folosinta asupra halei destinate activitatilor prevazute in cele 
doua proiecte provin din urmatoarele acte de folosinta:SC AS Garments Concept SRL - Contract de inchiriere nr. 3167/10.09.2012 intre SC Holrom SRL, in calitate de 
locator si SC AS Garments Concept SRL in calitate de locatar a imobilului situat in comuna Vetis, str. Drumului Careiului nr.11, judetul Satu Mare, cod 447355, inscris in 
Cartea Funciara nr. 1313 Vetis, sub nr. Cad. 1344/9, in suprafata de 5.503 mp, caruia in natura corespunde teren cu hala in intravilan, de sub B4 din care locatarul a 
inchiriat 121,5 metri patrati.Cortel Daniela Julieta – Contract de inchiriere nr. 3166/10.09.2012 intre SC Holrom SRL, in calitate de locator si Cortel Daniela Julieta in calitate 
de locatar a imobilului situat in comuna Vetis, str. Drumului Careiului nr.11, judetul Satu Mare, cod 447355, inscris in Cartea Funciara nr. 1313 Vetis, sub nr. Cad. 1344/9, 
in suprafata de 5.503 mp, caruia in natura corespunde teren cu hala in intravilan, de sub B4 din care locatarul a inchiriat 121,5 metri patrati.Spatiile aferente celor doua 
investitii sunt invecinate, fara a fi despartite prin compartimentari interioare, accesul in hala fiind comun.In cadrul celor doua cereri de finantare se intentioneaza 
achizitionarea de echipamente pentru producerea de panouri tricotate, activitate apartinand codului CAEN 143 ,,Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de 
imbracaminte. Investitiile constau in achizitionarea a cate 3 masini de tricotat cu aceleasi caracteristici, preturile avand la baza oferte identice de la aceiasi trei 
ofertanti.Valoarea eligibila a celor 2 proiecte este aceeasi – 235.290 Euro ( sprijin nerambursabil – 199.996 Euro)- Utilitati in comun cu alte proiecte:Alimentarea cu curent 
trifazic in cazul celor 2 proiecte se face de la aceeasi sursa existenta in hala. - Alte legaturi identificatePotentiali clienti ai celor doi solicitanti:SC AS Garments Concept SR
SC Offensive SRL (24%); Industrie Agentur Farcas (12%); Kamc Stollenmeier GMBH&amp;CO.KG (17%); SMS Romania SRL (35%); West &amp; knitwear Ireland 
(12%); Cortel Daniela Julieta – SC Offensive SRL (41,6%); Industrie Agentur Farcas (16,6%); BHM International Anglia (16,6%); Kamc Stollenmeier GMBH&amp;CO.KG 
(25,2%)Se observa ca 53% din vanzarile lunare ale SC AS Garments Concept SRL si 83,4% din vanzarile lunare ale solicitantului Cortel Daniela Julieta sunt previzionate a 
fi efectuate catre aceiasi potentiali clienti.Legaturi intre reprezentantii legali: imputernicitul reprezentantului legal al SC AS Garments Concept SRL prin procura speciala es
Cortel Cosmin, sotul D-nei Cortel Daniela Julieta.Consultantul celor doi solicitanti este acelasi - SC Goodwill Consulting SRL.In urma analizei de mai sus se poate constata 
ca intre proiectele solicitantilor SC AS Garments Concept SRL si Cortel Daniela Julieta exista legaturi ce pot conduce la existenta premiselor unei fractionari artificiale a 
investitiei in scopul de a depasi plafonul maxim al ajutorului nerambursabil in cadrul masurii.Cu toate ca investitiile propuse de solicitanti au fost proiectate a functiona 
independent, ele vor putea functiona pe viitor ca un tot unitar, creindu-se astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor masurii. Proiectul a fost declarat neeligibil din urmatoarele motive: - solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj 
care contravine obiectivelor masurii;- Cererea de finanţare nu îndeplineşte din punct de vedere al verificarii pe teren condiţiile pentru a fi declarată eligibilă datorita 
următoarelor: la fata locului s-a constatat ca investitia nu poata fi realizata avand in vedere ca solicitantul nu are acces separat la locul investitiei, respectiv locul investitiei nu 
este clar delimitat intre cei trei chiriasi si in acelasi timp solicitanti ai masurii 312.
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CREAREA UNEI FABRICI DE 
PRODUCERE A 

TRICOTAJELOR ÎN 
LOCALITATEA VETIŞ

CORTEL 
DANIELA 
JULIETA

SATU-MARE Comuna/Oras VETIS 
Sat VETIS - - - - - - - - - - 235.290 0 199.997 0 35.293 173.620.270

Proiectul a fost declarat neeligibil la vizita pe teren intrucat s-a constatat ca accesul la spatiul destinat investitiei este la comun cu alte doua societati, care au depus proiect 
in cadrul masurii 312, pe acelasi cod CAEN- 1439- Fabricarea prin tricotare sau crosetare a altor articole de imbracaminte, iar spatiile inchiriate nu sunt delimitate intre ele. 
Cele 2 societati- AS GARMENTS CONCEPT SRL, SC KNIT ART SRL si persoana fizica Cortel Julieta Daniela au inchiriat spatii in suprafata de 121, 5 mp, din suprafata 
totala a halei de 5503 mp, fara ca acestea sa prezinte o compartimentare distincta.Intrucat cei trei solicitanti au inchiriat 3 spatii dintr-o singura hala, necompartimentate, cu 
utilitatile la comun si au depus 3 proiecte vizand acelasi tip de investitie, consideram ca s-au creat conditii artificiale cu scopul de a obtine avantaje financiare care contravin 
obiectivelor masurii. Societatea SC AS GARMENTS CONCEPT SRL a inchiriat suprafata de 121, 5 mp din total suprafata hala de 5503 mp conform contractului de 
inchiriere nr.3167/10.09.2012.Societatea SC KNIT ART SRL a inchiriat aceeasi suprafata din total suprafata hala de 5503 mp, conform contractului de inchieriere 
nr.3494/27.09.2012 si solicitantul CORTEL JULIETA DANIELA 121, 5 mp, din aceeasi hala pe care este instituita ipoteca de rangul I-VII conform contractului de inchiriere 
nr. 3166/10.09.2012.Avand in vedere cele mentionate, cele 3 proiecte au fost declarate neeligibile, intrucat au creat conditii artificiale pentru a obtine sprijin in cadrul masu
312 si nu au respectat conditiile pe teren pentru infiintarea investitiilor propuse. Criterii de eligibilitate EG2, EG6, punctul 6: Prin proiect, solicitantul isi propune crearea unei 
fabrici de producere a tricotajelor in localitatea Vetis, produsul finit fiind reprezentat de panouri tricotate.Proiectul a fost declarat neeligibil la vizita pe teren, intrucat spatiul 
care solicitantul l-a inchiriat in vederea derularii proiectului este impartit cu alti doi chiriasi, care au depus proiecte cu acelasi cod CAEN (AS GARMENTS CONCEPT STR 
SC KNIT SRT SRL ) si nu are asigurat accesul separat in spatiul aferent investitiei. In formularul E3.8, la vizita pe teren, s-a constatat ca hala unde va fi amplasata investit
nu este compartimentata pe interior, iar spatiul destinat activitatii de producere tricotaje nu este prevazut cu acces separat. Conform contractului de inchiriere nr. 
3166/10.09.2012, solicitantul inchirieaza de la SC HOLROM SRL suprafata de 121, 5 mp, din total suprafata hala de 5503 mp.Inchirierea acestui spatiu este conditionata 
de contractarea proiectului prin fonduri FEADR, asa cum reiese din art.6- Chiria si Platile, alin. 6.2- In cazul in care in primele 6 luni de la semnare locatarul nu va semna 
contractul de finantare cu FEADR, chiria va ramane in continuare 33, 5 euro/luna pana la primirea raspunsului final din partea autoritatii contractante. In cazul in care 
raspunsul final va fi de respingere a cererii de finantare contractul de inchiriere se va rezilia de plin drept de la data primirii notificarii trimisa de locatar locatorului. In 
raspunsul la informatiile suplimentare, solicitantul a atasat o compartimentare a spatiului inchiriat care nu corespunde cu descrierea din raportul la vizita pe teren, unde se 
mentioneaza ca spatiul nu este compartimentat in cadrul halei ( solicitantul mentioneaza ca spatiul pe care l-a inchiriat cuprinde: magazie pentru materia prima, vestiar si 
grup social, magazie pentru panouri tricotate si birou).De asemenea, tot la informatiile suplimentare solicitantul mentioneaza ca pentru incalzire se vor instala calorifere cu 
centrala pe gaz: conform necesitatilor pentru asigurarea unui microclimat pe timpul iernii de 20 de grade C in spatiile de lucru si 16 grade C in spatiile de depozitare. 
Solicitantul nu poate sa opereze modificari in spatiul inchiriat, intrucat a prezentat memoriu justificativ, iar in contractul de inchiriere nr.3166/10.09.2012 se mentioneaza 
urmatoarele:- Art.4 Scopul prezentului contract de inchiriere, alin.4.1 Locatarul este de acord prin prezenta sa nu modifice utilizarea sau structura spatiului inchiriat, decat 
cu acordul scris al locatorului.- Art.11 Alte obligatii ale locatarului, alin.11.2 Sa nu efectueze niciun fel de modificari sau schimbari ale spatiului inchiriat, daca aceste 
modificari sau schimbari nu sunt efectuate in conformitate cu: aprobarea scrisa prealabila a Locatorului, care nu va fi refuzata in mod nejustificat si aprobarile necesare ale 
autoritatilor competente, lae caror costuri vor cadea in sarcina locatarului. De asemenea, aceste cheltuieli trebuiau prevazute in bugetul indicativ, prezentate oferte si studiu 
de fezabilitate.Extrasul de carte funciara nr.36977/20.09.2012 mentioneaza ipoteca pe suprafata de teren+ hala intravilan in suprafata de 5503 mp, cu rang I,II,III,IV,V,,VI si 
VII si nu exista acordul bancii cu privire la inchirierea spatiului cu suprafata de 121, 5 mp.Proiectul a fost declarat neeligibil la vizita pe teren intrucat s-a constatat ca 
accesul la spatiul destinat investitiei este la comun cu alte doua societati, care au depus proiect in cadrul masurii 312, pe acelasi cod CAEN- 1439- Fabricarea prin tricotare 
sau crosetare a altor articole de imbracaminte, iar spatiile inchiriate nu sunt delimitate intre ele. Cele 2 societati- AS GARMENTS CONCEPT SRL, SC KNIT ART SRL si 
persoana fizica Cortel Julieta Daniela au inchiriat spatii in suprafata de 121, 5 mp, din suprafata totala a halei de 5503 mp, fara ca acestea sa prezinte o compartimentare 
distincta.Intrucat cei trei solicitanti au inchiriat 3 spatii dintr-o singura hala, necompartimentate, cu utilitatile la comun si au depus 3 proiecte vizand acelasi tip de investitie, 
consideram ca s-au creat conditii artificiale cu scopul de a obtine avantaje financiare care contravin obiectivelor masurii. Societatea SC AS GARMENTS CONCEPT SRL a 
inchiriat suprafata de 121, 5 mp din total suprafata hala de 5503 mp conform contractului de inchiriere nr.3167/10.09.2012. Societatea SC KNIT ART SRL a inchiriat 
aceeasi suprafata din total suprafata hala de 5503 mp, conform contractului de inchieriere nr.3494/27.09.2012 si solicitantul CORTEL JULIETA DANIELA 121, 5 mp, din 
aceeasi hala pe care este instituita ipoteca de rangul I-VII conform contractului de inchiriere nr. 3166/10.09.2012.Avand in vedere cele mentionate, cele 3 proiecte au fost 
declarate neeligibile, intrucat au creat conditii artificiale pentru a obtine sprijin in cadrul masurii 312 si nu au respectat conditiile pe teren pentru infiintarea investitiilor 
propuse

1135 312 M 01 12 6 32 00135 2012 9 27
„ACHIZITIE UTILAJE LA SC 

SOLID ROAD PERFORMANCE 
SRL”

S.C.  SOLID  
ROAD  

PERFORMANCE  
S.R.L.

SATU-MARE
Comuna/Oras 
ODOREU Sat 

ODOREU
- - - - - - - - - - 193.013 0 135.109 0 57.904 173.755.379

Prin fisa E.4 s-a solicitat evidentierea creditului bancar cofinantare la proiect respectiv cheltuielile aferente acestuia in cadrul anexelor B. In urma raspunsului la fisa E 3.4 
solicitantul a crescut valoarea totala a proiectului in urma introducerii costului creditului cofinantare la proiect in partea neeligibila abugetului indicativ. Dintr-o eroare aceasta 
cheltuiala a incadrat gresit la capitolul 5.1.2 - cheltuieli conexe organizarii santierului. La verificarea acestui criteriu s-au gasit patru elemente comune cu alte proiecte din 
care motiv, verificarea s-a extins asupra acestora. S-au luat in analiza legaturile existente intre SC Solid Road Performance SRL si SC Casipet Util Perform SRL.In urma 
verificarii s-a constatat ca solicitantii (SC Solid Road Performance SRL si SC Casipet Util Perform SRL) au aceeasi obiect de activitate, atat conform codului CAEN-4312 
(Lucrari de pregatire a terenului) cat si conform descrierilor prezentate in cadrul Memoriului justificativ privind lucrarile care fac obiectul investitiei si etapele principale a 
fluxului tehnologic (stabilirea cotei 0, excavare, nivelare, etape intermediare: imprejmuiri, stabilizari). Achizitiile care fac obiectul celor doua proiecte sunt unele identice 
(placa compactoare, maiul compactor) altele diferentiate pe proiecte: autobasculanta si incarcator frontal la SC Solid Road Performance SRL, respectiv excavator pe roti si 
cilindru vibrocompactor la SC Casipet Util Perform SRL. Tinand cont de descrierile prezentate in cadrul Memoriului justificativ privind lucrarile care fac obiectul investitiei si 
etapele principale a fluxului tehnologic gama de utilaje achizitionate prin cele doua proiecte este necesara pentru parcurgerea fluxului tehnologic prezentat. La descrierile 
activitatilor care se vor realiza cu utilajele echizitionate, prezentate in cadrul Memoriului justificativ au fost prezentate si unele activitati care nu pot fi realizate sau nu pot fi 
realizate eficient cu utilajele respective (de exemplu ”sapaturi , dislocarea pamantului chiar la o adancime de 2,5m” cu incarcatorul frontal, nivelarea adaosului de pamant cu 
cilindrul vibrocompactor, placa compactoare si maiul compactor)Tinand cont de cele descrise anterior si de faptul ca activitatea de pregatire a terenului implica un numar 
foarte mare de tipuri de lucrari (fapt descris si in cadrul Memoriului justificatic)si nu doar tipurile de lucrari prezentate in cadrul ipotezei de lucru prevazuta in M.J., rezulta ca 
in cadrul celor doua proiecte investitiile sunt complementare, care pot functiona eficient impreuna fiind utilaje specializate pentru diferitele activitati prezazute in cadrul celor 
doua proiecte (escavare, nivelare, compactare, incarcare, transport). In urma analizelor s-a constatat ca investitiile au fost fractionate in mod artificial intre doi solicitanti 
(reprezntantii legali ai celor doua proiecte sunt frati), in vederea depasirii plafonului maxim al ajutorului nerambursabil admis prin aceasta masura si de a obtine astfel un 
avantaj care contravine obiectivelor masurii.Terenurile destinate gararii utilajelor sunt invecinate, fiind obtinute prin contracte de inchiriere de la acelasi proprietar (SC 
Prodeximp SRL) incheiate la aceeasi data. Cele doua proiecte au fost elaborate de aceeasi firma de consultanta.In urma analizei de mai sus se constata ca investitia 
propusa de solicitant este conceputa sa functioneze independent, dar din punct de vedere al lucrarilor pe care le vor efectua si al utilajelor pe care le vor achizitiona SC So
Road Performance SRL si SC Casipet Util Perform SRL vor putea sa functioneze in mod eficient ca un tot unitar. Astfel se creaza conditii artificiale pentru a beneficia de 
sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. Proiectul a fost declarat neeligibil deoarece Criteriul de la la punctul 6 “Solicitantul a creat conditii 
artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii?” – nu este indeplinit.In urma analizei s-a constata ca 
investitia propusa de solicitant este conceputa sa functioneze independent, dar din punct de vedere al lucrarilor pe care le vor efectua si al utilajelor pe care le vor achizitiona 
SC Solid Road Performance SRL si SC Casipet Util Perform SRL vor putea sa functioneze in mod eficient ca un tot unitar. Astfel se creaza conditii artificiale pentru a 
beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii.
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1136 312 M 01 12 6 32 00136 2012 9 27

„ACHIZITIE UTILAJE LA SC 
CASIPET UTIL PERFORM 

SRL”
SC CASIPET UTIL 

PERFORM SRL SATU-MARE
Comuna/Oras 
ODOREU Sat 
BERINDAN

- - - - - - - - - - 190.013 0 124.459 0 65.554 173.879.838

Prin fisa E 3.4 s-a solicitat introducerea creditului, cofinantare la proiect respectiv a costurilor eferente acestuia in cadrul anexelor B In urma raspunsului la fisa E 3.4 
solicitantul a introdus costul creditului cofinantare la proiect in partea neeligibila a bugetului indicativ, rezultand cresterea valorii totale a proiectului. Avand in vedere ca la 
Cererea de finantare ca si document doveditor al sursei de cofinantare a fost atasata Scrisoare de confort angajanta, prin fisa E3.4 s-a solicitat refacerea planului financiar si 
evidentierea corecta al sursei de cofinantare la imprumut si nu la autofinantare. La verificarea acestui criteriu s-au gasit patru elemente comune cu alte proiecte din care 
motiv, verificarea s-a extins asupra acestora. S-au luat in analiza legaturile existente intre SC Casipet Util Perform SRL si SC Solid Road Performance SRL.In urma 
verificarii s-a constatat ca solicitantii (SC Solid Road Performance SRL si SC Casipet Util Perform SRL) au aceeasi obiect de activitate, atat conform codului CAEN-4312 
(Lucrari de pregatire a terenului) cat si conform descrierilor prezentate in cadrul Memoriului justificativ privind lucrarile care fac obiectul investitiei si etapele principale a 
fluxului tehnologic (stabilirea cotei 0, excavare, nivelare, etape intermediare: imprejmuiri, stabilizari). Achizitiile care fac obiectul celor doua proiecte sunt unele identice 
(placa compactoare, maiul compactor) altele diferentiate pe proiecte: autobasculanta si incarcator frontal la SC Solid Road Performance SRL, respectiv excavator pe roti si 
cilindru vibrocompactor la SC Casipet Util Perform SRL. Tinand cont de descrierile prezentate in cadrul Memoriului justificativ privind lucrarile care fac obiectul investitiei si 
etapele principale a fluxului tehnologic gama de utilaje achizitionate prin cele doua proiecte este necesara pentru parcurgerea fluxului tehnologic prezentat. La descrierile 
activitatilor care se vor realiza cu utilajele echizitionate, prezentate in cadrul Memoriului justificativ au fost prezentate si unele activitati care nu pot fi realizate sau nu pot fi 
realizate eficient cu utilajele respective (de exemplu ”sapaturi , dislocarea pamantului chiar la o adancime de 2,5m” cu incarcatorul frontal, nivelarea adaosului de pamant cu 
cilindrul vibrocompactor, placa compactoare si maiul compactor)Tinand cont de cele descrise anterior si de faptul ca activitatea de pregatire a terenului implica un numar 
foarte mare de tipuri de lucrari (fapt descris si in cadrul Memoriului justificatic)si nu doar tipurile de lucrari prezentate in cadrul ipotezei de lucru prevazuta in M.J., rezulta ca 
in cadrul celor doua proiecte investitiile sunt complementare, care pot functiona eficient impreuna fiind utilaje specializate pentru diferitele activitati prezazute in cadrul celor 
doua proiecte (escavare, nivelare, compactare, incarcare, transport). In urma analizelor s-a constatat ca investitiile au fost fractionate in mod artificial intre doi solicitanti 
(reprezntantii legali ai celor doua proiecte sunt frati), in vederea depasirii plafonului maxim al ajutorului nerambursabil admis prin aceasta masura si de a obtine astfel un 
avantaj care contravine obiectivelor masurii.Terenurile destinate gararii utilajelor sunt invecinate, fiind obtinute prin contracte de inchiriere de la acelasi proprietar (SC 
Prodeximp SRL) incheiate la aceeasi data. Cele doua proiecte au fost elaborate de aceeasi firma de consultanta.In urma analizei de mai sus se constata ca investitia 
propusa de solicitant este conceputa sa functioneze independent, dar din punct de vedere al lucrarilor pe care le vor efectua si al utilajelor pe care le vor achizitiona SC 
Casipet Util Perform SRL si SC Solid Road Performance SRL vor putea sa functioneze in mod eficient ca un tot unitar. Astfel se creaza conditii artificiale pentru a beneficia 
de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. Proiectul este declarat neeligibil deoarece Criteriul de la la punctul 6 “Solicitantul a creat conditii 
artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii?” – nu este indeplinit.In urma analizei s-a constata ca 
investitia propusa de solicitant este conceputa sa functioneze independent, dar din punct de vedere al lucrarilor pe care le vor efectua si al utilajelor pe care le vor achizitiona 
SC Casipet Util Perform SRL si SC Solid Road Performance SRL vor putea sa functioneze in mod eficient ca un tot unitar. Astfel se creaza conditii artificiale pentru a 
beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii.

1137 312 M 01 12 6 32 00131 2012 9 27

CREAREA ACTIVITATII 
MESTESUGARESTI IN 

CADRUL FIRMEI WOOD-
KOVACS S.R.L. PRIN 
INVESTITII IN ACTIVE 

CORPORALE SI 
NECORPORALE

S.C. WOOD-
KOVACS S.R.L. SATU-MARE

Comuna/Oras 
HOMOROADE Sat 

NECOPOI
- - - - - - - - - - 163.167 0 138.692 0 24.475 174.018.530

Prin fisa E3.4 am solicitat informatii suplimentare pentru clarificarea eligibilitatii solicitantului referitor la statutul de microintreprindere. Astfel am solicitat document 
justificativ eliberat de institutia similara Registrului Comertului din Ungaria. In urma documentului prezentat de solicitant eliberat de Ministerul Administratiei Publice si 
Justitiei din Ungaria am identificat ca solicitantul este asociat intr-o societate cu raspundere limitata de utilitate publica fara scop patrimonial. Astfel statutul solicitantul este 
microintreprindere din spatiul rural criteriul fiind indeplinit.Referitor la codul CAEN al activitatii finantate prin proiect am solicitat clarificari la inacdrarea activitatii desfasurate 
cu utilajele prevazute in proiect. Prin raspunsul la Fisa E3.4 solicitantul a demonstrat incadrarea activitatilor efectuate la codul CAEN 1629 finantata prin prezentul proiect. 
Prin Fisa E3,4 am solicitat informatii suplimentare referitoare la proiectiile financiare (Anexele B1-B9). Solicitantul a raspuns acestor cerinte si a corectat neconcordantele 
existente in cadrul acestei sectiuni. Referitor la investitiile eligibile in conformitate cu cele specificate in masura am solicitat clarificari la inacdrarea activitatii desfasurate cu 
utilajele prevazute in proiect. Prin raspunsul la Fisa E3.4 solicitantul a demonstrat incadrarea activitatilor efectuate la codul CAEN 1629 finantata prin prezentul proiect. Prin 
Fisa E3.4 am solicitat redepunerea efertelor pentru demonstrarea rezonabilitatii preturilor folosite. Cererea de finanţare nu îndeplineşte din punct de vedere al verificarii pe 
teren condiţiile pentru a fi declarată eligibilă datorita următoarelor motive:- Cladirea luata in chirie de solicitant este improprie desfasurarii activitatii prevazute in proiect, nu 
exista nici o compartimentare, este in stare de degradare, acoperisul lipsind in proportie de 70%. Nu este racordata la curent electric, apa, canalizare si gaz asa cum este 
mentionat in Cererea de finantare. - nu dispune de infrastructura necesara realizarii fluxului tehnologic propus in proiect- solicitantul nu are acces la imobilul luat in chirie

1138 312 M 01 12 6 32 00130 2012 9 27
LINIE AUTOMATIZATA 

PENTRU PRODUCTIE TABLE 
CU PROFIL TIP SINUSOIDAL

S.C. GREEN 
SILOZ S.R.L. SATU-MARE Comuna/Oras DOBA 

Sat DOBA - - - - - - - - - - 222.300 0 188.955 0 33.345 174.207.485

Prin fisa E.4 s-a cerut prezentarea anexelor B4-B9 din proiectiile financiare refacute respectand regulile de completare prezentate in structura Memoriului justificativ si 
anume:- In cadrul anexei B4 linia 5-casa si conturi la banci – se preia valoarea rezultata in Fluxul de numerar (anexa B8) aferent aceleiasi perioade din linia S;- valoarea 
achizitiilor de active fixe corporale si necorporale inclusiv TVA se evidentiaza in sectiunea specifica al anexei B5. Solicitantul a prezentat anexele B4-B9 refacute, dar nu a 
tinut cont de regulile de completare prezentate mai sus. In cazul completarii anexei B5 cu valoarea achizitiilor de active fixe corporale si necorporale ce urmeaza a fi 
achizitionate prin proiect, inclusiv TVA (liniile B1, B2) disponibilul de numerar in lunile 3-9 al primului an de implementare ar avea valori negative.In aceste conditii, valorile 
rezultate in Anexa B9 ”Indicatori financiari” prezentata nu sunt relevante. Cu toate acestea, in urma completarii Matricei de verificare a viabilitatii s-a constatat ca indicatorul 
”Rata rezultatului din exploatare” (rRE) este sub limita admisa de 10% in anii 3, 4 si 5 de dupa implementarea proiectului. In Anexa B9 - ”Indicatorii financiari”, prezentata d
solicitant in cadrul raspunsului la Fisa E3.4 de solicitare a informatiilor suplimentare, acest indicator se incadreaza in limitele admise, dar valorile din linia ”Cheltuieli de 
exploatare” pentru anii 3, 4 si 5 sunt valori eronate, nefiind preluate din Anexa B3 –” Proiectia contului de profit si pierdere” In aceste conditii proiectul nu respecta criteriul 
viabilitate economica financiara. Prin fisa E3.4 s-a cerut prezentarea declaratiei privind pregatirea profesionala conform cerincelor din Ghidul solicitantului. In urma 
completarii Matricei de verificare a viabilitatii s-a constatat ca indicatorul ”Rata rezultatului din exploatare” este sub limita admisa de 10% in anii 3, 4 si 5 de dupa 
implementarea proiectului. In Anexa B9 - ”Indicatorii financiari” prezentata de solicitant in cadrul raspunsului la Fisa E3.4 de solicitare a informatiilor suplimentare acest 
indicator se incadreaza in limitele admise, dar valorile din linia ”Cheltuieli de exploatare” pentru anii 3, 4 si 5 sunt valori eronate, nefiind preluate din Anexa B3 –” Proiectia 
contului de profit si pierdere” Deoarece cofinantarea proiectului se va realiza prin intermediul unui credit bancar, prin fisa E 3.4 s-a cerut introducerea cheltuielilor aferente 
costului creditului in cectiunea specifica al bugetului indicativ dar aceasta cheltuiala a fost incadrat gresit de solicitant la cap. 5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii de santier, 
respectiv nu s-a evidentiat si in devizul general al investitiei. Deoarece planul financiar din cadrul Memoriului justificativ nu a fost integral completat, s-a cerut prezentarea 
acestuia prin fisa E 3.4. Solicitantul a prezentat planul financiar in cadrul careia la sectiunea neeligibila nu s-a preluat corect valoarea cheltuielilor neeligibile prevazute in 
bugetul indicativ rezultat in urma raspunsului la informatiile suplimentare. Proiectul este neeligibil datorita neindeplinirii criteriului EG2–Beneficiarul trebuie sa demonstreze 
viabilitatea investitiei.In urma verificarii incadrarii indicatorilor financiari in limitele mentionate pentru anii 1-5 de previziune, s-a constatat ca indicatorul ”Rata rezultatului din 
exploatare” (rRE) din Anexa B9-”Indicatorii financiari” este sub limita de 10% admisibila pentru anii 3, 4 si 5 de la finalizarea investitiei.

1139 312 C 01 12 6 32 00128 2012 9 27
CONSTRUIRE HALĂ DE 

PRODUCȚIE ÎN LOC. 
ODOREU, JUD. SATU MARE

SC SV ECO JB 
GLAJEN SRL SATU-MARE

Comuna/Oras 
ODOREU Sat 

ODOREU
- - - - - - - - - - 235.240 20.500 199.954 0 35.286 174.407.439

La punctul 1.1. – statutul solicitantului, in fisa de verificare a criteriilor de eligibilitate E3.1 versiunea 12, aprobata prin Instructiunea 221 prin Ordin de ministru MADR 
nr.29/25.02.2013, se specifica ”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 declaratia privind incadrarea in categoria IMM, atasata la CF, pag 145, solicitantul S.C. SV ECO JB GLAJEN S.R.L. a declarat ca este intreprindere 
autonoma.Ca urmare, s-au facut verificari in sistemul online RECOM pentru socitatea S.C. SV ECO JB GLAJEN S.R.L. daca aceasta mai este asociata sau actionara in 
alte societati juridice si s-a constatat ca asociatul unic Silaghi Grunfeld CNP 1730811301995 mai este asociat in :- SC Decorasol SRL , avnd 30 % cota de participare la 
beneficii si pierderi i, cod CAEN 4673, nr. mediu de salariati 4 persoane ;-SC SV- Dom Acces SRL avand 50 % cota de participare la beneficii si pierderi , cod CAEN 2030, 
numar mediu de angajati DE 4 PERSOANE La activitati autorizate la Societatea SC SV- Dom Acces SRL se regaseste activitatea cu cod CAEN 2030 aceasta societata 
intreprindere este LEGATA cu solicitantul nerespectand art.44 din Legea nr. 346/2004 (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.(5)O piata adiacenta, in sensul prezentei legi, este acea piata a unui produs 
sau a unui serviciu situata direct in amonte ori in aval pe piata in cauza”.Ca atare, proiectul devine neeligibil. Beneficiarul nu a raspuns la informatiile suplimentare
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1140 312 M 01 12 6 32 00176 2012 9 28
INFIINTARE CABINET 

VETERINAR  SC RESCUE 
VETS

SC RESCUE 
VETS SRL SATU-MARE

Comuna/Oras 
HOMOROADE Sat 
HOMORODU DE 

JOS

- - - - - - - - - - 177.714 0 124.400 0 53.314 174.531.839

Criteriul EG 2 nu este indeplinit deoarece:Cu toate ca indicatorii financiari din cadrul anexei B9 se incadreaza in valorile admise solicitantul a comis mai multe greseli in 
completarea anexelor B4-B8: - in anexa B4 desi firma a fost infintata in anul depunerii proiectlui a trecut valori in coloana aferenta anului 0, nu s-a completat linia cu valoa
amortizarilor cumulate respectiv nu s-a prevazut costul creditului cofinantare la proiect, - in cadrul anexelor B5-B6 nu s-a introdus corect si in totalitate valoarea achizitiilor 
prevazute prin proiect, obtinand astfel valori eronate la diponibilul de numerar la sfarsitul perioadei. In aceasta situatie valorile obtinute in cadrul anexelor B8 si B9 nu sunt 
valori corecte, indicatorii financiari obtinuti neavand valori relevante iar viabilitatea investitiei nu este demonstrata. Criteriul EG 6 nu este indeplinit: - Acelasi spatiu a fost dat 
in Comodat la doi solicitanti neexistand o delimitare intre acestea atat din punct de vedere documentar (Extras CF, Contract de comodat) cat si a situatiei existenta in teren. 
Avand in vedere acest aspect consideram ca dreptul de folosinta a solicitantului asupra imobilului nu este dovedit cu certitudine. Din cauza completarii anexelor B cu valori 
eronate nu este demonstrata viabilitatea investitiei indicatorii financiari nefiind relevanti. Informatiile furnizate in cadrul bugetului indicativ nu sunt corecte deoarece: 
Finantarea proiectului conform documentului anexat cererii de finantare (Scrisoare de confort angajanta) se va realiza prin credit bancar, in acest caz costurile acestuia 
trebuiau consemnate ca si cheltuiala neeligibila in capitolul 5.2 al bugetului. Acest fapt a fost omis de catre solicitant. Deasemenea, o parete din achizitii au fost gresit 
incadrate la capitolul - Dotari, incadrarea corecta fiind la Utilaje si echipamente fara montaj. Aceasta eroare se regaseste si in cadrul devizelor investitiei. Rezonabilitatea 
preturilor nu este dovadita deoarece: La Cererea de finantare au fost atasate oferte care nu contineau detalierea unor specificatii tehnice minimale ale majoritatii achizitiilo
a bifat NU la punctul 5.1 deoarece Planul financiar din cadrul Memoriului justificativ nu a fost completat integral. La verificarea acestui criteriu s-au gasit 4 elemente comune 
cu alte proiecte:1. Investie cu acelasi titlu2. Acelasi sdiu social3. Acelasi amplasament4. Consultant identic pentru ambele proiecteAvand in vedere acest aspect s-a extins 
verificarea asupra acestora luand in analiza legaturile existente intre SC Rescue Vet SRL si SC Quick Lift SRL. In locatia pentru care solicitantul detine drept de folosinta 
prin Contractul de comodat incheiat cu tatal asociatului unic detine drept de folosinta si firma SC Quick Lift SRL detinuta de D-na Pop Daniela sotia reprezentantului legal al 
prezentului proiect, care a depus de asemenea proiect in aceasta sesiune pentru acelasi tip de activitate. Dansa detine drept de folosinta pe acelasi spatiu-casa de locuit, 
unde ambii solicitanti au si sediul social, utilitatile fiind folosite in comun. Contractele de comodat au fost incheiate in aceeasi zi la acelasi notar. Scrisorile de confort care 
dovedesc existenta cofinantarii au fost obtinute cu cateva minute diferenta in aceesi zi la aceesi unitate bancara.Din Contractul de comodat, Extrasul CF ,respectiv MJ nu 
rezulta delimitarea spatiului destinat fiecarei investii. Cele doua investitii prezinta unele elemente de complementaritate fiind concepute de a functiona independent dar in 
mod eficient ar putea functiona impreuna.Din cele de mai sus reiese ca investitiile au fost fractionate in mod artificial intre doi solicitanti in vederea depasirii plafonului max
al ajutorului nerambursabil admis prin aceasta masura si de a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii.Astfel putem trage concluzia ca exista premisele 
pentru a considera ca s-au creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. Proiectul a fost declarat 
neeligibil din urmatoarele motive:Cererea de finanţare nu îndeplineşte din punct de vedere al verificarii pe teren condiţiile pentru a fi declarată eligibilă datorita următoarelor:-
la fata locului am constatat ca investitiile preconizate nu pot functiona independent in spatiul disponibil neexistand nici un fel de delimitare intre spatiile preconizate pentru 
cele doua cabinete; De asemenea in acest moment dotarea incaperilor respectiv modul de acces la utilitati nu permit desfasurarea activitatilor veterinare in spatiul respectiv 
a doua cabinete veterinare . Toate aceste aspecte au fost detaliate in Fisele E3.8 si E 4.1. In concluzie din punctul de vedere al vizitei in teren investitia nu este posibil de 
realizat.Avand in vedere cele constatate la fata locului cu ocazia vizitei in teren si existenta premiselor de creeare de conditii artificiale pentru a o obtine un avantaj care 
contravine obiectivelor masurii, nu s-a mai considerat necesara intocmirea unei fise E3.4 pentru clarificarea celorlalte probleme din cadrul proiectului.Neindeplinirea 
urmatoarelor criterii de neeligibilitate: - EG2-Viabilitatea investitiei nu este dovedita; - EG 6- dreptul de folsinta asupra imobilului neclarificata; - pct.3.1- Bugetul indicativ-
informatii furnizate in cadrul Bugetului indicativ sunt incomplete si incorecte; - pct 4.4- Rezonabilitatea preturilor - s-au prezentat oferte neconforme pentru achizitiile 
preconizate; - pct 5.1- Plan financiar- Planul financiar din MJ incorect intocmit;- pct 6– Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a 
obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

1141 312 M 01 12 6 32 00172 2012 9 28

             CONSTRUCTIE HALA 
DE PRODUCTIE SI DEPOZIT 

MATERIALE PENTRU 
PRODUCTIE BRICHETE DIN 
BIOMASA/PAIE IN COMUNA 
BERVENI, JUDETUL SATU 

MARE

SC PRODUCTIE 
BRICHETE 

BOTOS BERVENI 
SRL

SATU-MARE
Comuna/Oras 
BERVENI Sat 

BERVENI
- - - - - - - - - - 310.017 0 200.000 0 110.017 174.731.839

Conform celor specificate in Ghidul solicitantului si fisa E 3.1 la criteriile EG1 si EG6: "Daca proiectul prevede realizarea unei constructii definitive, expertul verifica daca 
solicitantul a prezentat documente care sa certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobandit prin: contract de vanzare-
cumparare, de schimb, de donatie, certificat de mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca" Solicitantul a prezentat un contract de comodat care nu 
reprezinta document de proprietate. In concluzie din acest punct de vedere constructia halei nu se poate realize. Solicitantull nu respecta structura cadru al SF: -Cap II nu 
aprezentat parti desenate pentru pentru constructiile pe care doreste sa le realizeze, -Cap III punctul 3.8 datele sunt incomplete. In urma compararii Bugetului Indicativ cu 
devizul general sau descoperit necorelari. In concluzie s-a bifat nu. Avand in vedere ca nu s-a completat tabelul specific punctului 3.8 din Studiul de Fezabilitate nu s-a 
putut identifica pretul utilajelor care urmau sa fie achizitionate. In concluzie nu s-a putut verifica corectitudinea ofertelor depuse. De asemenea o parte din oferte nu sunt 
traduse in limba romana si nu sunt emise in numele solicitantului. Nu a fost depusa declaratia proiectantului privind sursa de preturi. Conform celor specificate in Ghidul 
solicitantului si fisa E 3.1 la criteriile EG1 si EG6: "Daca proiectul prevede realizarea unei constructii definitive, expertul verifica daca solicitantul a prezentat documente care 
sa certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobandit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de donatie, certificat de 
mostenitor, act administrativ de restituire, hotarare judecatoreasca" Solicitantul a prezentat un contract de comodat care nu reprezinta document de proprietate. In concluzie 
din acest punct de vedere constructia halei nu se poate realize. Solicitantull nu respecta structura cadru al SF: -Cap II nu aprezentat parti desenate pentru pentru 
constructiile pe care doreste sa le realizeze, -Cap III punctul 3.8 datele sunt incomplete.In urma compararii Bugetului Indicativ cu devizul general sau descoperit necorelari. 
In concluzie s-a bifat nu.Avand in vedere ca nu s-a completat tabelul specific punctului 3.8 din Studiul de Fezabilitate nu s-a putut identifica pretul utilajelor care urmau sa 
fie achizitionate. In concluzie nu s-a putut verifica corectitudinea ofertelor depuse. De asemenea o parte din oferte nu sunt traduse in limba romana si nu sunt emise in 
numele solicitantului. Nu a fost depusa declaratia proiectantului privind sursa de preturi. Nu a fost depusa dclaratia proiectantului privind sursa de preturi. In concluzie la 
criteriile EG1, EG6, capitolul 3 punctul 3.1 ( Bugetul indicativ, capitolul 4 ( fisa verificarii rezonabilitatii preturilor)punctele 4.4 si 4.5 sa bifat NU proiectul fiind declarat 
neeligibil.

1142 312 C 01 12 6 32 00173 2012 9 28
FABRCA BRICHETE LEMN IN 

LOC. DOROLT , NR. 233/1, 
JUD. SATU MARE

SC ELDI TRANS 
PEL SRL-D SATU-MARE

Comuna/Oras 
DOROLT Sat 

DOROLT
- - - - - - - - - - 272.180 3.600 195.000 0 77.180 174.926.839

In conformitate cu prevederile din Ghidul solicitantului si din Metodologia de evaluare aferenta fisei E 3.4: “Pentru construcţiile definitive solicitantul trebuie să prezinte 
documente care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de 
donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească/ contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/1991, modificată şi 
completată, asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia.”Solicitantul in cazul acestui proiect este SC Eldi Trans Pel SRL-D care detine un Contract de comodat 
pentru terenul pe care se doreste realizarea constructiei. Acesta nu este un document de proprietate. De asemenea din Certificatul de urbanism reiese „ca documentatia 
pentru autorizarea lucrarilor de constructii (D.T.A.C) se va putea intocmi numai dupa aprobarea documentatiei de urbanism (PUZ) si cu obligativitatea respectarii intocmai a 
prevederilor acesteia in baza unui nou certificat de urbanism”In concluzie din acest punct de vedere investitia nu se poate realiza si am bifat NU la EG 1 si EG 6. Solicitant
prevede achizitionarea a doua lampi cu panouri solare pentru iluminatul exterior. Conform Ghidului solicitantului , cap 2.3:” Important! Este permisă achiziţionarea de 
echipamente pentru producerea de energie care utilizează energia solară, eoliană, hidraulică, geotermică, biomasa numai în scopul desfăşurării activităţii economice pentru 
care beneficiarul este/ va fi autorizat. „ In concluzie cheltuiala de 1200 euro legata de aceste lampi solare nu se justifica.De asemenea cofinantarea privata a proiectului se
realiza prin intermediul unui credit bancar (in acest sens a fost depusa o Scrisoare de confort) cheltuielile privind costurile acestui credit nu au fost cuprinse in capitolul 
dedicat acestora din bugetul indicativ/deviz general respectiv anexa A3.In concluzie s-a bifat Nu la pct 3.1 si 3.3 Pentru instalatia de brichetat s-a prezentat o oferta in limba 
germana, netradusa care nu contine specificatii tehnice minimale, iar celelalte doua oferte sunt nesemnate si nu sunt relevante pentru investitia prevazuta in proiect 
deoarece solicitantul nu prezinta in cadrul SF specificatiii tehnice minimale ale utilajului si descrie foarte sumar fluxul tehnologic.Din acest motiv nu se poate face o 
comparatie intre oferte si cele prezentate in SF In bugetul indicativ si SF cheltuiala prevazuta pentru masina de brichetat este de 65.000 euro.De asemenea oferta referito
la panourile fotovoltaice este nesemnata, nu este personalizata si datata.Nu a fost depusa declaratia proiectantului privind sursa de preturi.S-a bifat Nu la pct. 4.4 si 4.5. 1-In 
conformitate cu prevederile din Ghidul solicitantului si din Metodologia de evaluare aferenta fisei E 3.4: “Pentru construcţiile definitive solicitantul trebuie să prezinte 
documente care să certifice dreptul real principal (drept de proprietate, uz, uzufruct, superficie, servitute) dobândit prin: contract de vanzare-cumparare, de schimb, de 
donaţie, certificat de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească/ contract de concesiune, definite conform Legii nr. 50/1991, modificată şi 
completată, asupra terenului pe care urmează a se realiza investiţia.”Solicitantul in cazul acestui proiect este SC Eldi Trans Pel SRL-D care detine un Contract de comodat 
pentru terenul pe care se doreste realizarea constructiei. Acesta nu este un document de proprietate. De asemenea din Certificatul de urbanism reiese „ca documentatia 
pentru autorizarea lucrarilor de constructii (D.T.A.C) se va putea intocmi numai dupa aprobarea documentatiei de urbanism (PUZ) si cu obligativitatea respectarii intocmai a 
prevederilor acesteia in baza unui nou certificat de urbanism”2-Solicitantul prevede achizitionarea a doua lampi cu panouri solare pentru iluminatul exterior. Conform 
Ghidului solicitantului , cap 2.3:” Important! Este permisă achiziţionarea de echipamente pentru producerea de energie care utilizează energia solară, eoliană, hidraulică, 
geotermică, biomasa numai în scopul desfăşurării activităţii economice pentru care beneficiarul este/ va fi autorizat. „ In concluzie cheltuiala de 1200 euro legata de aceste 
lampi solare nu se justifica.De asemenea cofinantarea privata a proiectului se va realiza prin intermediul unui credit bancar (in acest sens a fost depusa o Scrisoare de 
confort) cheltuielile privind costurile acestui credit nu au fost cuprinse in capitolul dedicat acestora din bugetul indicativ/deviz general respectiv anexa A3.3-Pentru instalatia 
de brichetat s-a prezentat o oferta in limba germana, netradusa care nu contine specificatii tehnice minimale, iar celelalte doua oferte sunt nesemnate si nu sunt relevante 
pentru investitia prevazuta in proiect deoarece solicitantul nu prezinta in cadrul SF specificatiii tehnice minimale ale utilajului si descrie foarte sumar fluxul tehnologic.Din 
acest motiv nu se poate face o comparatie intre oferte si cele prezentate in SF In bugetul indicativ si SF cheltuiala prevazuta pentru masina de brichetat este de 65.000 
euro.De asemenea oferta referitoare la panourile fotovoltaice este nesemnata, nu este personalizata si datata.Nu a fost depusa declaratia proiectantului privind sursa de 
preturi.In concluzie s-a bifat Nu la EG1, EG6, la punctele 3.1, 3.3, 4.4 si 4.5 din aceasta fisa si proiectul a fost declarat NEELIGIBIL.
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1143 312 M 01 12 6 32 00177 2012 9 28 "INFIINTARE CABINET 
VETERINAR QUICK LIFT SRL"

SC QUICK LIFT 
SRL SATU-MARE

Comuna/Oras 
HOMOROADE Sat 
HOMORODU DE 

JOS

- - - - - - - - - - 168.123 0 117.686 0 50.437 175.044.525

Criteriul EG2 nu este indeplinit deoarece:Cu toate ca Indicatorii financiari din Anexa B9 se incadreaza in valorile admise solicitantul a comis mai multe greseli in 
completarea anexelor B4 -B8: -- desi firma a fost infiintata in anul depunerii proiectului s-au prevazut valori in coloana aferenta anului 0 din anexa B 4. De asemena nu s-a 
completat linia cu valoarea amortizarilor cumulate respectiv nu s-a prevazut costul aferent creditului cofinantare la proiect.- In anexa B5 "disponibilul de numerar la sfarsitul 
perioadei" este negativ pe primele 3 luni. In aceasta situatie consideram ca tinand cont de aceste erori indicatorii din anexa B9 nu reprezinta relevanta.Criteriul EG 6 nu este 
indeplinit: Acelasi spatiu a fost dat in Comodat la doi solicitanti neexistand o delimitare intre acestea atat din punct de vedere documentar (Extras CF, contract de comodat) 
cat si a situatie existenta in teren.Avand in vedere acest aspect consideram ca dreptul de folosinta a solicitantului asupra imobilului nu este dovedit cu certitudine. Din cauza 
completarii anexelor B cu valori eronate nu este dovedita viabilitatea proiectului indicatorii financiari nefiind relevanti in acest caz. Criteriul de la pct 3.1 din aceasta sectiune 
a fisei nu este indeplinit:Avand in vedere ca cofinantarea proiectului in conformitate cu documentul justificativ anexat Cererii de finantare (Scrisoare de confort angajanta) se 
va realiza prin intermediul unui credit bancar costurile acestuia trebuiau consemnate ca si cheltuieli neeligibile la linia 5.2 al bugetului. Acest fapt a fost omis de catre 
solicitant.De asemenea o parte din achizitii au fost gresit incadrate la linia 4.5 "dotari" ,incadrarea corecta fiind la linia 4.4 a bugetului.Aceasta eroare se repeta si in cadrul 
devizelor investitiei. Rezonabilitatea preturilor nu este dovedita deoarece:Au fost depuse oferte care nu contin specificatii tehnice mnimale ale majoritatii achizitilor . Am bifat 
NU la pct 5.1 din fisa din urmatorul motiv:Planul financiar de la sectiunea specifica a MJ a fost gresit completat. Acelasi spatiu a fost dat in Comodat la doi solicitanti 
neexistand o delimitare intre acestea atat din punct de vedere documentar (Extras CF, contract de comodat) cat si a situatie existenta in teren.Avand in vedere acest aspect 
consideram ca dreptul de folosinta a solicitantului asupra imobilului nu este dovedit cu certitudine. La verificarea acestui criteriu s-au gasit 4 elemente comune cu alte 
proiecte:1.Investie cu acelasi titlu2. Acelasi sdiu social3. Acelasi amplasament4. Consultant identic pentru ambele proiecteAvand in vedere acest aspect s-a extins 
verificarea asupra acestora luand in analiza legaturile existente intre : SC Quick Lift SRL si SC Rescue Vet SRLIn locatia pentru care solicitantului detine drept de folosinta 
prin Contractul de comodat incheiat cu socrul asociatului unic detine drept de folosinta si firma SC Rescue Vet SRL detinuta de sotul d-nei Pop Daniela (Pop Cosmin)care a 
depus de asemenea proiect in aceasta sesiune pentru acelasi tip de activitate . Dansul detine drept de folosinta pe acelasi spatiu ca si firma sotului unde ambii solicitanti au 
si sediul social, utilitatile (apa, curent) fiind folosite in comun. Contractele de comodat au fost incheiate in aceeasi zi la acelasi notar. Scrisorile de confort care dovedesc 
existenta cofinantarii au fost obtinute cu cateva minute diferenta in aceesi zi la aceesi unitate bancara.Din Contractul de comodat, Extrasul CF ,respectiv MJ nu rezulta 
delimitare spatiului destinat fiecarei investii. Cele doua investitii prezinta unele elemente de complementaritate , au fost concepute de a functiona independent dar cu 
adevarat eficient ar putea functiona impreuna.Din cele de mai sus reiese ca investitiile au fost fractionate in mod artificial intre doi solicitanti in vederea depasirii plafonului 
maxim al ajutorului nerambursabil admis prin aceasta masura si de a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii.Astfel putem trage concluzia ca exista 
premisele pentru a considera ca s-au creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. proiectul a fost 
declarat neeligibil din urmatoarele motive:Cererea de finanţare nu îndeplineşte din punct de vedere al verificarii pe teren condiţiile pentru a fi declarată eligibilă datorita 
următoarelor aspecte: -La fata locului am constatat ca investitiile preconizate nu pot functiona independent in spatiul disponibil ( o casa de locuit) neexistand nici un fel de 
delimitare intre spatiile preconizate pentru cele doua cabinete. De asemenea in acest moment dotarea incaperilor respectiv modul de acces la utilitati nu permit desfasura
activitatilor veterinare in spatiul prevazut prin proiect. Toate aceste aspecte au fost detaliate in Fisele E3.8 si E 4.1. Avand in vedere cele constatate la fata locului cu ocazia 
vizitei in teren si existenta premiselor de creere conditii artificiale pentru a o obtine un avantaj care contravine obiectivelor masurii , nu s-a mai considerat necesara 
intocmirea unei fise E3.4 pentru clarificarea celorlalte probleme din cadrul proiectului.Neindeplinirea urmatoarelor criteriii de eligibilitate -EG2 - Viabilitatea investitiei nu este 
dovedita, EG 6- drept de folsinta asupra imobilului neclarificata , pct.3.1 Buget indicativ -Informatii furnizate in cadrul Bugetului indicativ-incomplete si incorecte, pct 4.4 
Rezonabilitatea preturilor-oferte neconforme pentru achizitiile preconizate, pct 5.1-Plan financiar din MJ incorect intocmit Pct 6- Solicitantul a creat conditii artificiale 
necesare pentru a beneficia de plati si de a obtine un avantaj care contravine obiectivelor masurii

1144 312 M 01 12 6 32 00164 2012 9 28

"ACHIZIŢIA DE UTILAJE 
PENTRE FABRICAREA 

PRAFULUI PENTRU PELEŢI ŞI 
BRICHEŢI, SAT URZICENI, 

JUD. SATU MARE"

SC WOOD 
ROODRESOURC

E SRL
SATU-MARE

Comuna/Oras 
URZICENI Sat 

URZICENI PADURE
- - - - - - - - - - 267.000 0 200.000 0 131.080 175.244.525

Conform celor specificate in Ghidul solicitantului si fisa E 3.1 la criteriile EG2 si EG6: "Daca solicitantul prezinta pentru terenul pe care doreste sa realizeze investitia un 
contract de comodat/ inchiriere atunci el poate realiza numai constructii provizorii (definite conform legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare), pentru care este 
necesar si acordul expres al proprietarului de drept.In cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita, exista doua posibilitati:- cheltuiala cu constructia respectiva devine 
neeligibila, daca restul investitiei nu depinde de realizarea acesteia;- proiectul devine neeligibil daca intreaga investitie depinde de constructia propusa. Pe terenul pe care il 
detine conform unui contract de comodat nu poate realize decat constructii provizorii. Solicitantul prevede achizitionarea de utilaje pentru fabricarea prafului pentru peleti si 
bricheti care sunt utilaje cu montaj si vor fi amplasate pe o platforma betonata. Platforma betonata este o constructie pentru care este nevoie de Certificat de urbanism si nu 
se poate realize pe contract de comodat. In procesul de productie al prafului pentru peleti si bricheti este nevoie de un spatiu de uscare protejat pe care solicitantul nu il 
detine si nu il prevede nici prin proiect.Avand in vedere ca investitia consata in achizitia unor utilaje cu montaj existenta unei cladiri si a platformei betonate sunt absolut 
necesare pentru realizarea proiectului. In concluzie am bifat nu la EG6.-In urma verificarii sectiunii economice (Anexele B1-B4) au rezultat o serie de erori si necorelari. De 
exemplu in Anexa B 4 nu se completeaza linia 5-“casa de conturi si banci”, liniile total activ si total pasiv nu sunt egale. In anexa B5 ajutorul public nerambursabil nu este 
consemnat.El este trecut in anul 1 din Anexa B8 care este destinata perioadei de dupa impementarea proiectului. Tinand cont de aceste aspecte consideram ca viabilitatea 
economica a proiectului nu se poate dovedi cu certitudine si indicatorii financiari din anexa B 9 nu sunt relevanti.In concluzie am bifat Nu la EG 2. In ceea ce priveste 
cofinantarea Doamna Saierli Melinda a depus in contul firmei SC WOOD ROODRESOURCE SRL suma de 588.300 lei in data 25.09.2012. SC WOOD 
ROODRESOURCE SRL a depus in contul firmei SC EFFFICIENT RENEWABLE ENERGY SRL suma de 588000 lei in 26.09.2012(suma aproape identica cu cea virata 
inainte cu o zi in contul solicitantului).Depunerea a avut loc la aceeasi unitate CEC cu cea a solicitantului. SC EFFFICIENT RENEWABLE ENERGY SRL este un alt 
solicitant care a depus proiect pe aceeasi sesiune cu solicitantul de la care acesta ia in comodat terenul pe care se doreste a se realiza investitia si pentru care va produce 
materia prima -praful pentru fabricarea peletilor si a brichetelor (asa cum rezulta din SF-urile celor doi solicitanti).In concluzie se poate considera ca nu se poate dovedi 
certitudinea cofinantarii private si am bifat NU si la EG7. Nu s-a putut verifica viabilitatea economica deoarece Anexele B nu au fost completate corect. In Anexa B4 “ 
Bilantul sintetic previzionat” nu sunt completate l liniile 4 si 5” creante “ si “casa de conturi si banci” de asemanea exista diferente intre liniile Total activ si Total pasiv. In 
aceste conditii cele completate in Anexa B9 devin nerelevante. Solicitantul nu aprezentat 3 oferte de pret conforme. Ofertele de la AGRI - PELLET KFT si SEBA ENERGY 
nu sunt stampilate si semnate. : La verificarea planului financiar s-a constatat ca cheltuielile neeligibile au fost incorect incadrate la rubrica aferenta din Planul financiar 
nefiind trecuta valoarea TVA care in buget este trecuta pe componenta neeligibila.In concluzie am considerat ca Planul financiar este incorect intocmit si am bifat NU la pct. 
5.1 din fisa. La verificarea acestui criteriu s-au gasit 3 elemente comune cu alte proiecte (acelasi sediu solcial, acelasi consultant, acelasi amplasament)din care motiv, 
verificarea s-a extins asupra acestora. S-au luat in analiza legaturile existente intre SC Efficient Renewable Energy SRL si SC Wood Roodresource SRL. Ambele proiecte
fost intocmite de acelasi elaborator SC ViTaRo Financing SRL iar proiectant in ambele cazuri este SC Home Project SRL. Acest fapt reise si din faptul ca in ambele 
proiecte paragrafe intregi sunt identice de exemplu in cadrul capitolelor 2.3 si 2.4 a SF-ului . - proiectul depus de catre SC Wood Roodresource SRL prevede achizitionarea 
unei unitati de uscare a rumegusului cu scopul producerii materiei prime pentru productia peletilor iar cel al lui SC Efficient Renewable Energy SRL a unei instalatii de 
produs peleti. - Solicitantul ia in comodat terenul de la SC Efficient Renewable Energy SRL .Cu ocazia vizitei in teren s-a constatat ca este vorba de un teren viran ,limitele 
de proprietate ale SC Efficient Renewable Energy SRL fiind delimitate de niste stalpi de lemn. Expertii OJPDRP au constatat ca nu se poate delimita la fata locului 
suprafata data in comodat .In acest sens au fost intocmite informatii suplimentare in urma vizitei in teren. De-abia in urma acestei cereri cei doi solicitanti au prezentat un 
Plan de situatie din care sa reiasa delimitarea celor doua suprafete de teren. Din aceasta schita reiese ca bransamentul la utilitati este posibil separat pentru ambele inves
- Complementaritatea celor doua investitii reiese si din cele descrise la cap.2.5 ale SF-ului unde unul din cei doi furnizori ai materiei prime pentru peletii care ar urma sa fie 
produsi de catre SC Efficient Renewable Energy SRL este nominalizat SC Wood Roodresource SRL. - De asemenea in ceea ce priveste documentele doveditoare a 
cofinantarii s-au constatat urmatoarele : ambele firme prezinta extras de cont emis de catre CEC Bank SA-Carei, str. M.Viteazul, nr.2. SC Wood Roodresource SRL 
prezinta extrasul de cont din data de 25.09.2012 cu un sold final de 588.300 lei. SC Efficient Renewable Energy SRL ataseaza un extras din data de 26.09.2013 cu un sold 
final de 796.287,45 lei ,suma din care 588.000 lei provine de la SC Wood Roodresource SRL (numarul de cont fiind acelasi ca in extrasul din ziua precedenta). Deci 
legaturile financiare dintre cei doi solicitanti si probabilitatea ca solicitantul sa nu aiba o cofinantare reala asigurata consideram ca este dovedita. - In ceea ce priveste ofert
de pret prezentate: Ambii solicitanti prezinta oferte de la acelasi ofertanti SC Agri Pellet KFT si SC Ecoteq KFT din Ungaria respectiv SC Seba Recycling SRL din Romania
Din cele descrise mai sus se constata ca investitia propusa de solicitant este conceputa sa functioneze independent dar din punct de vedere al activitatii cele doua firme v
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1145 312 M 01 12 6 32 00165 2012 9 28 “ ÎNFIINŢARE FABRICĂ DE 
PELEŢI”

SC EFFICIENT 
RENEWABLE 

ENERGY S.R.L
SATU-MARE

Comuna/Oras 
URZICENI Sat 

URZICENI PADURE
- - - - - - - - - - 290.000 0 200.000 0 159.600 175.444.525

- Solicitantul prevede prin proiect construirea unui spatiu de productie si depozitare de 735 mp pentru care prevede o suma de numai 10.000 euro cheltuieli neeligibile. 
Acest aspect este justificat de catre solicitant prin faptul ca nu este hotarat daca va realiza in final constructia sau va cumpara utilajele amplasate in module. Suma de 
10.000 de euro este nerealista pentru realizarea constructiei prevazuta in proiect , prezentata in planse etc. Din cele descrise mai sus rezulta ca nu exista certitudinea 
asigurarii unui spatiu corespunzator pentru depozitarea utilajelor, racordarea la utilitati al acestora (apa este necesara in ciclul productiv conform celor trei oferte depuse), 
depozitarii materiei prime si produsului finit. In concluzie viabilitatea investitiei nu este dovedita.S-a bifat Nu la EG 6.-In urma verificarii sectiunii economice (Anexele B1-B4) 
au rezultat o serie de erori si necorelari. De exemplu in Anexa B 4 nu se completeaza linia 5-“casa de conturi si banci”, liniile total activ si total pasiv nu sunt egale.In anexa 
B5 ajutorul public nerambursabil nu este consemnat.El este trecut in anul 1 din Anexa B8 care este destinata perioadei de dupa impementarea proiectului. Tinand cont de 
aceste aspecte consideram ca viabilitatea economica a proiectului nu se poate dovedi cu certitudine si indicatorii financiari din anexa B 9 nu sunt relevanti.In concluzie am 
bifat Nu la EG 2.-In ceea ce priveste asigurarea cofinantarii din extrasul de cont din data de 25.09.2012 depus reiese ca suma de 588.000 a fost depusa in cont de catre SC 
Wood Roodresource SRL, un alt solicitant care a depus proiect in aceeasi sesiune cu solicitantul , care ia in comodat terenul pe care doreste sa realizeze investitia de la SC 
Efficient Renewable Energy SRL si i-si propune sa produca materia prima necesara pentru fabricarea peletilor. De asemenea SC Wood Roodresource SRL depune dovada 
cofinantarii emisa de aceeasi unitate CEC cu cea a solicitantului (extras din data de 25.09.2012) pentru suma de 588.300 (aproape identica cu cea virata a doua zi in contul 
solicitantului). In concluzie se poate considera ca nu se poate dovedi certitudinea cofinantarii private si am bifat NU si la EG7. In urma verificarii sectiunii economice 
(Anexele B1-B4) au rezultat o serie de erori si necorelari. De exemplu in Anexa B 4 nu se completeaza linia 5-“casa de conturi si banci”, liniile total activ si total pasiv nu 
sunt egale.In anexa B5 ajutorul public nerambursabil nu este consemnat.El este trecut in anul 1 din Anexa B8 care este destinata perioadei de dupa impementarea 
proiectului. Tinand cont de aceste aspecte consideram ca viabilitatea economica - financiara a proiectului nu se poate dovedi cu certitudine si indicatorii financiari din anexa 
B 9 nu sunt relevanti.In concluzie am bifat Nu la EG 2. Solicitantul prezinta trei oferte pentru linia de peletizare din care doua nu sunt conforme ele fiind nesemnate (de la 
SC Agropellet SRL si SC Seba Recycling SRL).In concluzie s-a bifat Nu si la pct. 4.4 La verificarea planului financiar s-a constatat ca cheltuielile neeligibile au fost incorect 
incadrate la rubrica aferenta din Planul financiar nefiind trecuta valaorea TVA care in buget este trecuta pe componenta neeligibila.In concluzie am considerat ca Planul 
financiar este incorect intocmit si am bifat NU la pct. 5.1 din fisa. - La verificarea acestui criteriu s-au gasit 3 elemente comune cu alte proiecte (acelasi sediu solcial, acelasi 
consultant, acelasi amplasament)din care motiv, verificarea s-a extins asupra acestora. S-au luat in analiza legaturile existente intre SC Efficient Renewable Energy SRL si 
SC Wood Roodresource SRL. Ambele proiecte au fost intocmite de acelasi elaborator SC ViTaRo Financing SRL iar proiectant in ambele cazuri este SC Home Project 
SRL.Acest fapt reise si din faptul ca in ambele proiecte paragrafe intregi sunt identice de exemplu in cadrul capitolelor 2.3 si 2.4 a SF-ului .- Proiectul depus de catre SC 
Efficient Renewable Energy SRL prevede achizitionarea unei instalatii de produs peleti iar cel al lui SC Wood Roodresource SRL a unei unitati de uscare a rumegusului cu 
scopul producerii materiei prime pentru productia peletilor .- Solicitantul detine prin cumparare un teren intravilan de 15.100 de mp din care o cota de 30 % este data in 
comodat solicitantului SC Wood Roodresource SRL. Cu ocazia vizitei in teren s-a constatat ca este vorba de un teren viran ,limitele de proprietate ale SC Efficient 
Renewable Energy SRL fiind delimitate de niste stalpi de lemn Expertii OJPDRP au constatat ca nu se poate delimita la fata locului suprafata data in comodat celuilalt 
solicitant (SC Wood Roodresource SRL).In acest sens au fost intocmite informatii suplimentare in urma vizitei in teren. De-abia in urma acestei cereri cei doi solicitanti au 
prezentat un Plan de situatie din care sa reiasa delimitarea celor doua suprafete de teren. Din aceasta schita reiese ca bransamentul la utilitati este posibil separat pentru 
ambele investitii - Complementaritatea celor doua investitii reiese si din cele descrise la cap.2.5 ale SF-ului unde unul din cei doi furnizori ai materiei prime pentru peletii 
care ar urma sa fie produsi de catre solicitant este nominalizat SC Wood Roodresource SRL.- De asemenea in ceea ce priveste documentele doveditoare a cofinantarii s-au 
constatat urmatoarele : ambele firme prezinta extras de cont emis de catre CEC Bank SA-Carei, str. M.Viteazul, nr.2. SC Wood Roodresource SRL prezinta extrasul de 
cont din data de 25.09.2012 cu un sold final de 588.300 lei. SC Efficient Renewable Energy SRL ataseaza un extras din data de 26.09.2013 cu un sold final de 796.287,45 
lei ,suma din care 588.000 lei provine de la SC Wood Roodresource SRL (numarul de cont fiind acelasi ca in extrasul din ziua precedenta). Deci legaturile financiare dintre 
cei doi solicitanti si probabilitatea ca solicitantul sa nu aiba o cofinantare reala asigurata consideram ca este dovedita. - In ceea ce priveste ofertele de pret prezentate: Ambii 
solicitanti prezinta oferte de la acelasi ofertanti SC Agri Pellet KFT si SC Ecoteq KFT din Ungaria respectiv SC Seba Recycling SRL din Romania.Din descrise de mai sus 
se constata ca investitia propusa de solicitant este conceputa sa functioneze independent, dar din punct de vedere al activitatii ele vor functiona eficient doar impreuna. 
Inclusiv din cele prezentate in SF de catre cei doi solicitanti, cele constatate documentar si in teren rezulta ca activitatea prevazuta a fi finantata in cazul SC Wood 
Roodresource SRL este menita sa asigure materia prima pentru SC Efficient Renewable Energy SRL- In urma analizelor s-a constatat ca investitiile au fost fractionate

1146 312 M 01 12 6 32 00178 2012 9 28

INFIINTARE HALA PENTRU 
FABRICAREA PRODUSELOR 

DIN BETON PENTRU 
CONSTRUCTII

SC PREFAB   
LEXCONCRETE 

SRL
SATU-MARE Comuna/Oras 

SAUCA Sat SAUCA - - - - - - - - - - 276.531 42.000 199.351 0 35.180 175.643.876

Solicitantul a prevazut prin proiect o investitie de producere a prefabricatelor din beton (cod CAEN-2361). Cu toate acestea se prevede si achizitionarea unui buldoexcavator 
in valoare de 60.795 euro. Aceasta achizitie nu este justificata nici de catre solicitant in cadrul SF si nici nu este complementara cu “investitia de baza” (construirea unei 
hale si producerea prefabricatelor din beton). Achizitia acestui utilaj nu se explica nici prin fluxul tehnologic preconizat. Prin fisa E 3.4 s-a solicitat eliminarea acestei 
cheltuieli. Solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare. In concluzie s-a bifat NU la EG 2. Certificatul de urbanism prezentat a fost emis pentru 
“emiterea deciziei etapei initiale pentru infiintare hala prefabricate din beton” iar destinatia propusa a terenului pe care se dorea realizarea investitiei este “arabil extravilan”La 
punctul 5 nu s-a bifat casuta aferenta DTAC. Deci s-a constatat ca Certificatul de urbanism prezentat nu a fost emis in vederea emiterrii autorizatiei de constructive pentru 
infiintarea unei hale pentru fabricarea produselor din beton pentru constructii. Prin fisa E 3.4 s-a solicitat redepunerea Certificatului de urbanism insa solicitantul nu a 
raspuns solicitarii Deci am bifat Nu la EG 6. Solicitantul a prevazut prin proiect o investitie de producere a prefabricatelor din beton (cod CAEN-2361). Cu toate acestea se 
prevede si achizitionarea unui buldoexcavator in valoare de 60.795 euro. Aceasta achizitie nu este justificata nici de catre solicitant in cadrul SF si nici nu este 
complementara cu “investitia de baza” (construirea unei hale si producerea prefabricatelor din beton). Achizitia acestui utilaj nu se explica nici prin fluxul tehnologic 
preconizat. Prin fisa E 3.4 s-a solicitat eliminarea aceseti cheltuieli. Solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare. Avand in vedere ca nu a fost refacut 
bugetul si anexele B cu valorile rezultate dupa eliminarea cheltuielii privind buldoexcavatorul si nici nu s-au corectat numeroasele erori si necorelari dintre diversele anexe
sectiunii economice , buget si devize completarea matricei de verificare a viabilitatii nu a mai fost relevanta. In concluzie s-a bifat NU la EG 2. - S-au constatat o serie de 
erori, necorelari a Bugetului indicativ cu anexele A , devizul general si pe obiecte (cheltuieli PERE nejustificate, diferente intre planul financiar si buget, diferente intre 
cheltuielile neeligibile din Anexele A si buget, etc). S-a solicitat remedierea acestor erori dar nu s-a raspuns la fisa E3.4.Deci s-a bifat NU la pct.3.1.-Solicitantul a prevazut 
prin proiect o investitie de producere a prefabricatelor din beton (cod CAEN-2361). Cu toate acestea se prevede si achizitionarea unui buldoexcavator in valoare de 60.795 
euro. Aceasta achizitie nu este justificata nici de catre solicitant in cadrul SF si nici nu este complementara cu “investitia de baza” (construirea unei hale si producerea 
prefabricatelor din beton). Achizitia acestui utilaj nu se explica nici prin fluxul tehnologic preconizat. Prin fisa E 3.4 s-a solicitat eliminarea acestei cheltuieli. Solicitantul nu a 
raspuns la solicitarea de informatii suplimentare. In concluzie s-a bifat NU 3.3 Declaratia proiectantului privind sursa de preturi NU a fost prezentata. - Cheltuielile cu 
buldoexcavatorul nu au fost eliminate , greselile din cadrul bugetului indicativ nu au fost remediate deci nici Planul financiar nu este corect completat.In concluzie s-a bifat 
Nu la pct.5.1 Solicitantul a prevazut prin proiect o investitie de producere a prefabricatelor din beton (cod CAEN-2361). Cu toate acestea se prevede si achizitionarea unui 
buldoexcavator in valoare de 60.795 euro. Aceasta achizitie nu este justificata nici de catre solicitant in cadrul SF si nici nu este complementara cu “investitia de baza” 
(construirea unei hale si producerea prefabricatelor din beton). Achizitia acestui utilaj nu se explica nici prin fluxul tehnologic preconizat. Prin fisa E 3.4 s-a solicitat 
eliminarea acestei cheltuieli. Solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare. Certificatul de urbanism prezentat a fost emis pentru “emiterea deciziei etapei 
initiale pentru infiintare hala prefabricate din beton” iar destinatia propusa a terenului pe care se dorea realizarea investitiei este “arabil extravilan”La punctul 5 nu s-a bifat 
casuta aferenta DTAC. Deci s-a constatat ca Certificatul de urbanism prezentat nu a fost emis in vederea emiterrii autorizatiei de constructive pentru infiintarea unei hale 
pentru fabricarea produselor din beton pentru constructii. Prin fisa E 3.4 s-a solicitat redepunerea Certificatului de urbanism insa solicitantul nu a raspuns solicitarii .-
Solicitantul a prevazut prin proiect o investitie de producere a prefabricatelor din beton (cod CAEN-2361). Cu toate acestea se prevede si achizitionarea unui buldoexcavator 
in valoare de 60.795 euro. Aceasta achizitie nu este justificata nici de catre solicitant in cadrul SF si nici nu este complementara cu “investitia de baza” (construirea unei 
hale si producerea prefabricatelor din beton). Achizitia acestui utilaj nu se explica nici prin fluxul tehnologic preconizat. Prin fisa E 3.4 s-a solicitat eliminarea aceseti 
cheltuieli. Solicitantul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare. Avand in vedere ca nu a fost refacut bugetul si anexele B cu valorile rezultate dupa eliminarea 
cheltuielii privind buldoexcavatorul si nici nu s-au corectat numeroasele erori si necorelari dintre diversele anexe ale sectiunii economice , buget si devize completarea 
matricei de verificare a viabilitatii nu a mai fost relevanta. In concluzie s-a bifat NU la EG 2. -Cheltuielile cu buldoexcavatorul nu au fost eliminate , greselile din cadrul 
bugetului indicativ nu au fost remediate deci nici Planul financiar nu este corect completat.-Declaratia proiectantului privind sursa de preturi NU a fost prezentata.In 
concluzie s-a bifat NU la criteriile EG2, EG6, punctele 3.1, 3.3,4.5 si 5.1 proiectul fiind declarat neeligibil.
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1147 312 M 01 12 6 32 00159 2012 9 28 ACHIZITIE DE UTILAJE LA SC 
ROMIFLORIN UTILAJE SRL 

SC ROMIFLORIN 
UTILAJE SRL SATU-MARE

Comuna/Oras 
GHERTA MICA Sat 

GHERTA MICA
- - - - - - - - - - 109.330 0 76.531 0 32.799 175.720.407

Desi indicatorii economici calculati de solicitant se incadreaza in limitele prevazute, consideram ca nu este indeplinit criteriul de viabilitate economica (EG2) intrucat 
ipotezele care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare nu sunt corecte datorita aspectelor de mai jos:- Toate activitatile prevazute in proiect se refera la lucrari de 
pregatire a terenului (cod CAEN 4312) realizate cu: excavator, buldoexvator, cilindru compactor si autobasculanta. In tabelul ,, Descrierea achizitiilor prevazute prin proiect” 
din cadrul Memoriului justificativ este prevazuta doar achizitionarea autobasculantei, celelalte utilaje fiind luate in comodat de la SC PROIECT INVEST SRL, pentru care a 
atasat un contract de comodat incheiat intre parti neautentificat, pentru utilaje neidentificabile. Contractul nu mentinoneaza anul de fabricatie al utilajelor, nici numarul de 
sasiu al acestora. La descrierea activitatii propuse prin proiect - Memoriu Justificativ – cap 2.4 – se mentioneaza „Prin acest proiect propus spre finantare PNDR in cadrul 
masurii 312, solicitantul doreste sa achizitioneze o autobasculanta performanta, utilaj va fi folosit la pregatirea terenului (mutari) cu care se vor presta lucrari de amenajare a 
terenului, de stabilizare a solului, lucrari de drenaj...”. In mod contradictoriu la Prognoza veniturilor (cap. 9.1) este mentionat urmatorul lucru: „S-a luat in calcul un tarif de 
200lei/ora pentru lucrarile de pregatire a terenului care se vor realiza cu utilajele achizitionate. Serviciile considerate aici constituie un complex de servicii de preagatire a 
terenului in care este implicat atat excavatorul cat si celelalte echipamente, nefiind vorba doar de servicii de sapaturi cu excavatorul”. Luand in considerare aceste aspecte 
consideram ca investitia nu este justificata, intrucat autobasculanta nu poate sa efectueze toate lucrarile mentionate in Memoriul Justicativ, ca atare consideram ca venitur
previzionate nu sunt reale, investitia nefiind viabila din punct de vedere economic. Solicitantul nu detine in proprietate utilajele aferente lucrarilor la care face referire si 
acestea nu fac obiectul achizitiilor prin proiect.Totodata, in urma studierii documentatiei prezentate de solicitant exista premisele ca investitia preconizata (autobasculanta) 
va deservi activitatea societatii SC PROIECT INVEST SRL. Argumentele pentru acest fapt sunt:- Contract de imprumut de folosinta (comodat) nr. 272.1 din 22.09.2012 
neautentificat incheiat intre SC PROIECT INVEST SRL si SC ROMIFLORIN UTILAJE SRL. Obiectul contractului: excavator, buldoexcavator, cilindru compactor- Contract 
de comodat autentificat nr. 4327/27.09.2012 incheiat intre SC PROIECT INVEST SRL si SC ROMIFLORIN UTILAJE SRL. Obiectul contractului: cota de 200/2000 parte 
din 2000 mp, respectiv 200 mp teren, imobil situat in com. Gherta Mica, sat Gherta Mica, judetul Satu Mare, din CF nr. 100420 Gherta Mica- Acelasi sediu social al celor 
doua societati: com. Gherta Mica, sat Gherta Mica, nr.622, jud. Satu Mare- Cofinantare demonstrata printr-un extras de cont bancar de la Banca Comerciala Carpatica, 
provenienta banilor: Incasare OP-271/Proiect Invest SRL: restituire avans in valoare de 1000.000 Lei.- SC Proiect Invest SRL detine acelasi cod CAEN autorizat ca si 
solicitantul – 4312 – Lucrari de pregatire a terenului. Vezi observatiile de mai sus. Intrucat au existat neconcordante intre Bugetul indicativ si Devizul general, prin Fisa E3.4 
am solicitat remedierea acestor aspecte. Oferetele depuse de solicitant nu erau conforme, asadar am solicitat prin Fisa E3.4 redepunerea acestora. Proiectul nu este eligibil 
datorita neinplinirii criteriului "EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei".Desi indicatorii economici calculati de solicitant se incadreaza in limitele 
prevazute, consideram ca nu este indeplinit criteriul de viabilitate economica (EG2) intrucat ipotezele care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare nu sunt corecte 
datorita aspectelor de mai jos:- Toate activitatile prevazute in proiect se refera la lucrari de pregatire a terenului (cod CAEN 4312) realizate cu: excavator, buldoexvator, 
cilindru compactor si autobasculanta. In tabelul ,, Descrierea achizitiilor prevazute prin proiect” din cadrul Memoriului justificativ este prevazuta doar achizitionarea 
autobasculantei, celelalte utilaje fiind luate in comodat de la SC PROIECT INVEST SRL, pentru care a atasat un contract de comodat incheiat intre parti neautentificat, 
pentru utilaje neidentificabile. Contractul nu mentinoneaza anul de fabricatie al utilajelor, nici numarul de sasiu al acestora. La descrierea activitatii propuse prin proiect - 
Memoriu Justificativ – cap 2.4 – se mentioneaza „Prin acest proiect propus spre finantare PNDR in cadrul masurii 312, solicitantul doreste sa achizitioneze o autobasculan
performanta, utilaj va fi folosit la pregatirea terenului (mutari) cu care se vor presta lucrari de amenajare a terenului, de stabilizare a solului, lucrari de drenaj...”. In mod 
contradictoriu la Prognoza veniturilor (cap. 9.1) este mentionat urmatorul lucru: „S-a luat in calcul un tarif de 200lei/ora pentru lucrarile de pregatire a terenului care se vor 
realiza cu utilajele achizitionate. Serviciile considerate aici constituie un complex de servicii de preagatire a terenului in care este implicat atat excavatorul cat si celelalte 
echipamente, nefiind vorba doar de servicii de sapaturi cu excavatorul”. Luand in considerare aceste aspecte consideram ca investitia nu este justificata, intrucat 
autobasculanta nu poate sa efectueze toate lucrarile mentionate in Memoriul Justicativ, ca atare consideram ca veniturile previzionate nu sunt reale, investitia nefiind viabila 
din punct de vedere economic. Solicitantul nu detine in proprietate utilajele aferente lucrarilor la care face referire si acestea nu fac obiectul achizitiilor prin proiect.Totodata, 
in urma studierii documentatiei prezentate de solicitant exista premisele ca investitia preconizata (autobasculanta) va deservi activitatea societatii SC PROIECT INVEST 
SRL. Argumentele pentru acest fapt sunt:- Contract de imprumut de folosinta (comodat) nr. 272.1 din 22.09.2012 neautentificat incheiat intre SC PROIECT INVEST SRL 
si SC ROMIFLORIN UTILAJE SRL. Obiectul contractului: excavator, buldoexcavator, cilindru compactor- Contract de comodat autentificat nr. 4327/27.09.2012 incheiat 
intre SC PROIECT INVEST SRL si SC ROMIFLORIN UTILAJE SRL. Obiectul contractului: cota de 200/2000 parte din 2000 mp, respectiv 200 mp teren, imobil situat in 
com Gherta Mica sat Gherta Mica judetul Satu Mare din CF nr 100420 Gherta Mica- Acelasi sediu social al celor doua societati: com Gherta Mica sat Gherta Mica

1148 312 C 01 12 6 32 00158 2012 9 28 INFIINŢAREA UNEI UNITĂŢI 
PRODUCTIVE AMIK ZOLTAN SATU-MARE

Comuna/Oras 
PAULESTI Sat 

PETIN
- - - - - - - - - - 206.652 8.355 175.654 0 30.998 175.896.061

Criteriul EG2 nu este indeplinit. In urma raspunsului la solicitarea de informatii suplimentare( prin care am solicitat eliminarea cheltuielilor cu generatorul eolian de 
curent)Solicitantul a atasat noi previziuni economico financiare completand anexele B1- B9.Intrucat solicitantul este persoana fizica indicatorii financiari ( din anexa C5) 
trebuiau sa fie rezultati completand anexele C1- C4. In aceste conditii nu se poate verifica viabilitatea investitiei. In urma raspunsului la Fisa de solicitare informatii 
suplimentare E3.4 au fost eliminate cheltuielile cu generatorul eolian. Solicitantul nu demonstreaza rezonabilitatea preturilor utilajelor intrucat ofertele prezentate atat in 
Cererea de finantare cat si in raspunsul la Fisa de solicitare informatii suplimentare E 3.4 nu sunt conforme ( nu contin detalierea unor specificatii tehnice minimale).Din 
aceste considerente cheltuielile aferente utilajelor sunt neeligibile. Proiectul este neeligibil intrucat: - nu indeplineste criteriul EG2- Beneficiarul trebuie sa demonstreze 
viabilitatea investitiei;- nu este demonstrata rezonabilitatea preturilor utilajelor ( ofertele atasate fiind neconforme);- la vizita pe teren s-a constatat ca in spatiul luat in 
comodat unde ar urma sa fie amplasate utilajele comodantul detine o gama larga de utilaje pentru prelucrarea lemnului si desfasoara o activitate economica aproximativ de 
aceeasi natura cu cea prevazuta in proiect. Analizand fluxul tehnologic din Memoriul justificativ se poate deduce ca intentia solicitantului este de a completa fluxul tehnologic 
existent al comodantului cu utilaje achizitionate prin prezentul proiect de catre solicitantul Amik Zoltan.

1149 312 M 01 12 6 32 00153 2012 9 28
ACHIZITIONARE APARATURA 

SI ECHIPAMENTE PENTRU 
CABINET VETERINAR

S.C. NIMROD 
S.R.L. SATU-MARE Comuna/Oras BOTIZ 

Sat BOTIZ - - - - - - - - - - 86.661 0 60.662 0 25.999 175.956.723

Solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili.Din declaratia solicitantului privind incadrarea in categoria microintreprinderilor rezulta ca SC NIMROD SRL ar fi 
intreprindere autonoma. In urma verificarilor prin serviciul online RECOM al ONRC am constatat ca asociatul unic ( domnul Susa Ioan Gheorghe) detine 50% din actiunile 
altei societati care desfasoara o parte din activitate pe aceeasi piata ( cod CAEN 7500). Astfel SC NIMROD SRL se considera intreprindere legata.Conform metodologiei de 
verificare " 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". Proiectul este neeligibil din urmatoarele motive:-Solicitantul nu a completat corect declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor bifand 
"intreprindere autonoma" desi detine 50% din actiunile altei societati care desfasoara o parte din activitate pe aceeasi piata ( cod CAEN 7500)fiind astfel intreprindere 
legata.Conform metodologiei de verificare " In cazul in care in urma verificarilor se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonoma, partenera s
legata ,expertul declara proiectul neeligibil".

1150 312 M 01 12 6 32 00154 2012 9 28
DOTARI SPECIFICE 

LUCRARILOR DE 
CONSTRUCTII

CORMANIOS SRL SATU-MARE Comuna/Oras BIXAD 
Sat TRIP - - - - - - - - - - 186.344 0 130.440 0 55.904 176.087.163

Solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili. Din declaratia solicitantului privind incadrarea in categoria microintreprinderilor rezulta ca solicitantul SC 
CORMANIOS SRL ar fi intreprindere autonoma. In urma verificarilor prin serviciul online RECOM al ONRC am constatat ca asociatul unic (D-ul Cormanios Gheorghe 
Trandafir)detine o cota de 33,3333333% din actiuni societatii SC Lobry Com SRL, la fel ca ceilalti doi asociati. Aceasta societate conform certificatului constatator, 
desfasoara o parte din activitate pe aceasi piata cu solicitantul (Activitati autorizate desfasurate in afara sediului social: CAEN 4311,4334,4339). Astfel se considera ca cele 
doua societati sunt legate intre ele prin asociatul Cormanios Gheorghe Trandafir, consemnarea intreprinderii ca si intreprindere autonoma in cadrul declaratiei solicitantului 
privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este corecta. Conform metodologiei de verificare ”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” Prin fisa e 3.4 s-a cerut corectarea unor erori de completare al 
anexelor B4,B5 Prin Fisa E 3.4 s-a cerut incadrarea corecta in cadrul bugetului indicativ al achizitilor la capitolul utilaje fara montaj, eliminand cheltuiala cu studiul de 
prefezabilitate,introducand costul creditului in partea neeligibila a bugetului respectiv corectarea datei cursului Euro/Leu folosit la elaborarea bugetului. Deoarece ofertele 
anexate cererii de finantare nu erau datate, personalizate si semnate de catre ofertant respectiv nu au continut detalierea unor specificatii tehnice minimale ale utilajelor, prin 
fisa E 3.4 s-a cerut prezentarea ofertelor conforme. Neeligibilitatea proiectului se datoreaza neindeplinirii criteriului nr. 1.1-”Care este statutul solicitantului ?” In cadrul 
Declaratiei privind incadrarea intreprinderii in cateria microintreprinderilor, solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, mentionand ca intreprinderea este 
autonoma. In urma verificarilor s-a constatat ca intreprinderea este legata cu o alta intreprindere prin intermediul asociatului unic care detine 33,3333% din actiunile acelei 
intreprinderi.Conform metodologiei de verificare ”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”
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1151 312 M 01 12 6 32 00151 2012 9 28
ACHIZITII UTILAJE LA S.C. 

ALANIA ROAD CONSTRUCT 
S.R.L. 

S.C. ALANIA 
ROAD 

CONSTRUCT 
S.R.L.

SATU-MARE Comuna/Oras BOTIZ 
Sat BOTIZ - - - - - - - - - - 173.985 0 125.948 0 48.037 176.213.111

Criteriul EG2 nu este indeplinit deoarece din datele prezentate de solicitant nu se poate demonstra viabilitatea investitiei. In Previziunile financiare (Anexele B1-B9 ) sunt 
prezentate date gresite dupa cum urmeaza:- Anexa B2 – Prognoza cheltuielilor – sunt neconcordante referitoare la cheltuieli cu materii prime si materiale; alte cheltuieli 
materiale; alte cheltuileli din afara (cu energie si apa) cu cap. 2.6 MJ- Anexa B4 – Bilant sintetic previzonat – nu este respectata precizarea din continutul cadru al MJ 
referitor la linia ,,casa si conturi la banci” – se preia valoarea rezultata in Fluxul de numerar aferenta aceleiasi perioade din linia S- Anexa B5-B7 – Flux de numerar – sunt 
neconcordante cu graficul de implementare referitoare la platile efectuate cu implementarea proiectului si incasarea ajutorului public nerambursabil- Anexa B8 – exista 
neconcordante cu Anexa B1 – Prognoza veniturilorCriteriul EG7 nu este indeplinit. Solicitantul a prezentat un plan financiar incorrect in cadrul Bugetului indicativ referitor la 
Ajutorul public nerambursabil in valoare de 125.948 Euro si Cofinantare privata de 48.037 Euro. In conditiile prezentate de solicitant proiectul are un procent de contributie 
publica de 72,39%. In Planului financiar din Memoriul justificativ datele corecte sunt: Ajutorul public nerambursabil = 121.790 Euro (70%) ; Cofinantare privata = 52.195 
Euro (30%). Din Extrasul de cont prezentat de solicitant reiese faptul ca dispune de 220.012 lei (echivalent 48.039,65 euro la cursul de 1 Eur=4,5798 din data de 
06.08.2012 conform BCE). Din datele prezentate reiese faptul ca solicitantul nu dispune de suma totala care sa acopere partea de cofinantare privata din totalul valorii 
eligibile a proiectului. In consecinta consideram ca solicitantul nu a indeplinit criteriul EG7 referitor la cofinantarea proiectului. Criteriul de la la punctul 6 “Solicitantul a creat 
conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii?” – nu este indeplinitIn urma verificarii 
eligibilitatii s-a constatat ca datele prezentate in proiect sunt similare cu cele prezentate intr-un alt proiect aflat in evaluare (SC Euro Fulldecor SRL) si prezinta elemente 
comune ce conduc la existenta premiselor de creeare a conditiilor artificiale .In urma analizarii dosarelor cererilor de finantare s-au identificat legaturi care conduc la: - 
Fractionarea artificiala a investitieiSe constata ca SC Alania Road Construct SRL si SC Euro Fulldecor SRL ( avand sediul social la aceeasi adresa)au luat in comodat , in 
vederea asigurarii terenurilor pentru gararea utilajelor pentru pregatirea terenului acelasi teren in suprafata de 2534 mp ( compus din 2102mp teren arabil intravilan si 432 
mp curti, constructii) . Din extrasele de Carte Funciara reiese ca fiecare detine cu drept de folosinta ½ din suprafata de 2102 mp teren arabil intravilan. Cu ocazia vizitei pe 
teren s-a constatat ca cele 2 suprafete de teren nu sunt delimitate, nici chiar imputerncitul reprezentantilor legali nu a putut sa indice suprafata detinuta in folosinta de 
fiecare solicitant.- Complementaritatea investitiilor propuse.In cadrul celor doi cereri de finantare se intentioneaza achizitionarea de utilaje pentru pregatirea terenului si 
lucrari de demolare a constructiilor: - achizitionarea unui buldoexcavator de 8,2 tone, buldoexcavator de 9,8 tone si placa vibranta (SC Alania Road Construct SRL)- 
achizitionarea unui excavator pe pneuri, mai compactor si placa vibro compactoare (SC Euro Fulldecor SRL)Se observa ca achizitiile preconizate sunt complementare in 
cadrul lucrarilor aferente activitatilor codurilor CAEN 4312 si 4311.Legaturi financiare - Dovada cofinantariiSC Alania Road Construct SRL – Extras de cont din 26.09.2012 
ora 12.24, Banca Transilvania - 220.012 LeiSC Euro Fulldecor SRL - Extras de cont din 26.09.2012 ora 1.09 PM, Banca Transilvania - 220.012 LeiAceste sume provin de 
la imputernicitul reprezentantilor legali PIT VASILE.Valoarea cumulata a sprijinului nerambursabil a celor 2 proiecte este de 237.626 depasind valoarea maxima a ajutorului 
nerambursabil acordat de 200.000 euro pentru un proiect.ConcluziiIn urma analizei de mai sus se constata ca investitia propusa de solicitant poate functiona independent 
din punct de vedere juridic fata de cea a SC Euro Fulldecor SRL, dar din punct de vedere al lucrarilor pe care le vor efectua si al utilajelor pe care le vor achizitiona cele 
doua entitati pot sa functioneze in mod eficient ca un tot unitar. Astfel se creaza conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor masurii. Proiectul nu indeplineste criteriile de eligibilitate: - EG 2 - EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei - EG 7 - EG 7– Beneficiarul 
sa declare pe propria raspundere ca va asigura cofinantarea proiectuluiSolicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a obţine astfel un 
avantaj care contravine obiectivelor măsurii.

1152 312 M 01 12 6 32 00146 2012 9 28 "ACHIZITIE DE UTILAJE LA 
S.C. PAVAJ SQUARE S.R.L."

S.C. PAVAJ 
SQUARE S.R.L. SATU-MARE

Comuna/Oras 
TURULUNG Sat 

TURULUNG
- - - - - - - - - - 231.800 0 197.030 0 34.770 176.410.141

Solicitantul nu apartine categoriei de beneficiari eligibil. Din declaratia solicitantului privind incadrarea in categoria microintreprinderilor rezulta ca SC PAVAJ SQUARE SRL 
ar fi intreprindere autonoma. In urma vrificarilor prin serviciul online RECOM al ONRC am constatat ca asociatul unic ( domnul Burian Camil Traian)detine 50% din alta fim
- BECHINGER SRL- care desfasoara activitate pe o piata adiacenta cu a solicitantului (0812 Extractia pietrisului si nisipului; extractia argilei si caolinului). Astfel SC PAVAJ 
SQUARE SRL se considera intreprindere legata. Sediul SECUNDAR al firmei SC BECHINGER SRL are aceeasi locatie cu solicitantul.Aceasta firma fiind cea care 
inchiriaza terenul arabil prevazut pentru realizarea investitiei. Conform metodologiei de verificare: " 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". In concluzie am bifat Nu la punctul 1.1 din fisa. Conform celor 
specificate in Ghidul solicitantului si fisa E 3.1 la criteriile EG2 si EG6: "Daca solicitantul prezinta pentru terenul pe care doreste sa realizeze investitia un contract de 
comodat/ inchiriere atunci el poate realiza numai constructii provizorii (definite conform legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare), pentru care este necesar si 
acordul expres al proprietarului de drept.In cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita, exista doua posibilitati:- cheltuiala cu constructia respectiva devine neeligibila, 
daca restul investitiei nu depinde de realizarea acesteia;- proiectul devine neeligibil daca intreaga investitie depinde de constructia propusa.Solicitantul nu detine nici o 
cladire si nici nu prevede constructia unei cladiri prin proiect.Pe terenul arabil pe care il detine conform unui contract de inchiriere nici nu poate realize decat constructii 
provizorii. Solicitantul prevede fabricarea de bordure si pavele fara sa fi prevazut matrite si forme pentru fabricarea acestora. In procesul de productie al acestora este 
necesar un spatiu de uscare protejat pe care nu il detine. De asemenea de aici nu rezulta ca nici asigiurarea utilitatilor necesare investitiei nu poate fi dovedita. Nici in 
capitolul 3.8 din SF nu se prezinta modul de asigurare al utilitatilor. Avand in vedere ca investitia consta in achizitia unor utilaje cu montaj existenta unei cladiri este absolut 
necesara pentru realizarea investitiei. In concluzie am bifat nu la EG2 si EG6. Deoarece solicitantul nu detine cladire si nici nu prevede construirea unei cladiri consideram 
cu nu este indeplinita viabilitatea investitiei. Solicitantul nu apartine categoriei de beneficiari eligibil. Din declaratia solicitantului privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor rezulta ca SC PAVAJ SQUARE SRL ar fi intreprindere autonoma. In urma vrificarilor prin serviciul online RECOM al ONRC am constatat ca asociatul 
unic ( domnul Burian Camil Traian)detine 50% din alta fima - BECHINGER SRL- care desfasoara activitate pe o piata adiacenta cu a solicitantului (0812 Extractia pietrisul
si nisipului; extractia argilei si caolinului). Astfel SC PAVAJ SQUARE SRL se considera intreprindere legata.Sediul SECUNDAR al firmei SC BECHINGER SRL are aceeas
locatie cu solicitantul.Aceasta firma fiind cea care inchiriaza terenul arabil prevazut pentru realizarea investitiei. Conform metodologiei de verificare: " In cazul in care in urm
verificarilor se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata, expertul declara proiectul neeligibil". Conform celor 
specificate in Ghidul solicitantului si fisa E 3.1 la criteriul EG6: "Daca solicitantul prezinta pentru terenul pe care doreste sa realizeze investitia un contract de comodat/ 
inchiriere atunci el poate realiza numai constructii provizorii (definite conform legii 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare), pentru care este necesar si acordul 
expres al proprietarului de drept.Conform celor specificate in Ghidul solicitantului si fisa E 3.1 la criteriile EG2 si EG6: "Daca solicitantul prezinta pentru terenul pe care 
doreste sa realizeze investitia un contract de comodat/ inchiriere atunci el poate realiza numai constructii provizorii (definite conform legii 50/1991 cu modificarile si 
completarile ulterioare), pentru care este necesar si acordul expres al proprietarului de drept.In cazul in care aceasta conditie nu este indeplinita, exista doua posibilitati:- 
cheltuiala cu constructia respectiva devine neeligibila, daca restul investitiei nu depinde de realizarea acesteia;- proiectul devine neeligibil daca intreaga investitie depinde de 
constructia propusa.Solicitantul nu detine nici o cladire si nici nu prevede constructia unei cladiri prin proiect. Pe terenul arabil pe care il detine conform unui contract de 
inchiriere nici nu poate realize decat constructii provizorii. Solicitantul prevede fabricarea de bordure si pavele fara sa fi prevazut matrite si forme pentru fabricarea acestora. 
In procesul de productie al acestora este necesar un spatiu de uscare protejat pe care nu il detine.De asemenea de aici nu rezulta ca nici asigiurarea utilitatilor necesare 
investitiei nu poate fi dovedita. Nici in capitolul 3.8 din SF nu se prezinta modul de asigurare al utilitatilor. Avand in vedere ca investitia consta in achizitia unor utilaje cu 
montaj existenta unei cladiri este absolut necesara pentru realizarea investitiei. In concluzie s-a bifat nu la punctul 1.1, criteiul EG2 si EG6 proiectul fiind declarat neeligibil.

1153 312 M 01 12 6 32 00142 2012 9 28
 ACHIZITIONARE UTILAJ 

PENTRU LUCRARI DE 
PREGATIRE A TERENULUI

MARKIS 
CLAUDIU SATU-MARE

Comuna/Oras 
SOCOND Sat 

SOCOND
- - - - - - - - - - 71.000 0 49.700 0 21.300 176.459.841

Prin fisa E3.4 am solicitat prezentarea celor 3 oferte conforme pentru buldoexcavator. Cererea de finantare nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren 
conditiile pentru a fi declarata eligibila datorita urmatoarelor motive:- nu exista amenajat accesul din drumul judetean la terenul pe care va fi amplasat buldoexcavatorul- intre 
locul de garare si celelalte parcele din vecinatate (semanate cu culturi agricole) nu exista o delimitare fizica (gard, imprejmuire, alee).- nu exista conditii corespunzatoare 
gararii buldoexcavatorului pe perioada in care nu desfasoara activitati specifice, precum si activitatilor de intretinere curente ale acestuia

1154 312 M 01 12 6 32 00160 2012 9 28

INFIINTARE SECTIE DE 
TRICOTAJE LA SC KNIT ART 
SRL, LOC. VETIS, JUD. SATU 

MARE

SC KNIT ART 
SRL SATU-MARE Comuna/Oras VETIS 

Sat VETIS - - - - - - - - - - 235.200 0 199.920 0 35.280 176.659.761

Proiectul a fost declarat neeligibil datorita concluziilor vizitei pe teren mentionate in fisele E3.8 si E4.1.La vizita pe teren s-a constatat ca spatiul destinat activitatii productive 
nu este compartimentat prin inchideri interioare, nefiind delimitat fizic de spatiile altor doi solicitanti care au luat in comodat spatii in aceeasi cladire.Proiectul nu are acces 
separat, accesul din exterior fiind comun cu a celorlalti doi solicitanti. Astfel ca la punctul 6 din Fisa de verificare in teren E 3.8 s-a bifat "NU"intrucat conform metologiei de 
verificare la acest punct "Expertul verifica daca proiectul are utilitati si acces separat".
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1155 312 M 01 12 6 32 00139 2012 9 28

CRESTEREA 
COMPETITIVITĂŢII 

ECONOMICE A SC DAVID 
ENERGY  PRODUCT SRL 

PRIN DOTAREA FIRMEI  CU 
ECHIPAMENTE 
PERFORMANTE

SC DAVID 
ENERGY 

PRODUCT SRL
SATU-MARE

Comuna/Oras 
HALMEU Sat 

HALMEU
- - - - - - - - - - 228.050 0 193.842 0 34.208 176.853.603

In urma verificarii in RECOM s-a constatat ca Asociatul unic al SC David Energy Product SRL detine 50 % din actiunile SC Bene Eco Forest SRL firma autorizata pe 
acelasi cod CAEN -1629 (atat pe sediul solcial din mun. Satu Mare cat si pe cel secundar din Sighetu Marmatiei) cu cel al solicitantului. De asemenea domnul Bene Vasile 
Dorin detine si functia de administrator la aceast firma.In concluzie: -Solicitantul nu a completat corect declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor bifand 
"intreprindere autonoma" desi detine 50% din actiunile altei societati care desfasoara activitate pe aceeasi piata ( cod CAEN 1629) fiind astfel intreprindere legata.Conform 
metodologiei de verificare " In cazul in care in urma verificarilor se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata ,exper
declara proiectul neeligibil". Deci s-a bifat NU la pct 1.1 Desi la cap 3.2.2 a SF se afirma ca “hala este dotata cu apa rece si calda menajera,” canalizarea se va deversa intr-
un bazin vidanjabil . Cu ocazia vizitei in teren expertii OJPDRP au constatat ca aceste utilitati nu sunt asigurate in acest moment si nu au fost prevazute nici in buget. 
Recomandarea OJPDRP in urma vizitei la fata locului a fost ca sa se solicite prin Fisa e 3.4 includerea acestor cheltuieli pe componenta neeligibila a bugetului. Avand in 
vedere ca la verificarea SEC in RECOM s-a constatat ca declaratia privind incadrarea in categoria IMM nu a fost corect completata , asociatul unic de la SC David Energy 
Product SRL fiind actionar50 % si la o alta firma cu aceeasi activitate cu a solicitantului nu s-au mai solicitat informatii suplimentare.In concluzie s-a bifat Nu si la criteriul 
EG6. Cu toate ca solicitantul prezinta Scrisoare de confort ca si dovada a cofinantarii, in Planul financiar bifeaza la “imprumuturi” el prevede nici o cheltuiala la linia 5.2 
_”Comisioane taxe, costul creditului” a bugetului si nici in Anexa A3.Ca atare consideram ca Bugetul este incorect intocmit si a am bifat NU la pct. 3.1 din fisa. Una dintre 
ofertele depuse de catre solicitant (cea de la Ruf Maschinenbau Gmbh &amp;Co KG) este in limba germana, netradusa, nesemnata si fara specificatiile tehnice minimale. 
Ofertele de la SC Utilaje Constructii Intercom SRL, SC Seba Energy SRL sunt nesemnate . Cea de la SC Comerc Katarzyna Krakowska este nesemnata si 
nepersonalizata.In concluzie s-a bifat Nu la pct. 4.4 In urma verificarii in RECOM s-a constatat ca Asociatul unic al SC David Energy Product SRL detine 50 % din actiunile 
SC Bene Eco Forest SRL firma autorizata pe acelasi cod CAEN -1629 (atat pe sediul solcial din mun. Satu Mare cat si pe cel secundar din Sighetu Marmatiei) cu cel al 
solicitantului. De asemenea domnul Bene Vasile Dorin detine si functia de administrator la aceast firma.In concluzie: -Solicitantul nu a completat corect declaratia privind 
incadrarea in categoria microintreprinderilor bifand "intreprindere autonoma" desi detine 50% din actiunile altei societati care desfasoara activitate pe aceeasi piata ( cod 
CAEN 1629) fiind astfel intreprindere legata.Conform metodologiei de verificare " 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". Deci s-a bifat NU la pct 1.1-Desi la cap 3.2.2 a SF se afirma ca “hala este dotata cu apa 
rece si calda menajera,” canalizarea se va deversa intr-un bazin vidanjabil . Cu ocazia vizitei in teren expertii OJPDRP au constatat ca aceste utilitati nu sunt asigurate in 
acest moment si nu au fost prevazute nici in buget. Recomandarea OJPDRP in urma vizitei la fata locului a fost ca sa se solicite prin Fisa e 3.4 includerea acestor cheltuieli 
pe componenta neeligibila a bugetului. Avand in vedere ca la verificarea SEC in RECOM s-a constatat ca declaratia privind incadrarea in categoria IMM nu a fost corect 
completata , asociatul unic de la SC David Energy Product SRL fiind actionar50 % si la o alta firma cu aceeasi activitate cu a solicitantului nu s-au mai solicitat informatii 
suplimentare.In concluzie s-a bifat Nu si la criteriul EG6.Cu toate ca solicitantul prezinta Scrisoare de confort ca si dovada a cofinantarii, in Planul financiar bifeaza la 
“imprumuturi” el prevede nici o cheltuiala la linia 5.2 _”Comisioane taxe, costul creditului” a bugetului si nici in Anexa A3.Ca atare consideram ca Bugetul este incorect 
intocmit si a am bifat NU la pct. 3.1 din fisa.-Una dintre ofertele depuse de catre solicitant (cea de la Ruf Maschinenbau Gmbh &amp;Co KG) este in limba germana, 
netradusa, nesemnata si fara specificatiile tehnice minimale. Ofertele de la SC Utilaje Constructii Intercom SRL, SC Seba Energy SRL sunt nesemnate . Cea de la SC 
Comerc Katarzyna Krakowska este nesemnata si nepersonalizata.In concluzie s-a bifat Nu la pct. 4.4Avand in vedere ca s-a bifat Nu la pct.1.1, EG 6, pct.3.1 si 4.4 din fisa 
proiectul fiind declarat neeligibil.

1156 312 M 01 12 6 32 00138 2012 9 28
ACHIZITIE DE UTILAJE 

PENTRU COPACIU STEFAN 
DORIN

COPACIU 
STEFAN DORIN SATU-MARE

Comuna/Oras 
ODOREU Sat 

ODOREU
- - - - - - - - - - 140.700 0 119.595 0 21.105 176.973.198

Solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili.Din declaratia solicitantului privind incadrarea in categoria microintreprinderilor rezulta ca, Copaciu Stefan Dorin ar fi 
intreprindere autonoma. In urma verificarilor prin serviciul online RECOM al ONRC am constatat ca Copaciu Stefan Dorin este asociat unic al SC REAL GLASS SRL care 
actioneaza pe aceeasi piata ( cod CAEN 2312). Astfel Copaciu Stefan Dorin se considera intreprindere legata.Conform metodologiei de verificare " 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. Totodata din Certificatul 
Constatator ORC reiese ca SC REAL GLASS SRL detine 22 de angajati, astfel ca solicitantul nu se incadreaza in categoria microintreprinderi. Proiectul este neeligibil din 
urmatoarele motive:- Solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili.In declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderi solicitantul nu a declarat corect 
statutul, bifand "intreprindere autonoma" desi este intreprindere legata( Copaciu Stefan Dorin este asociat unic la SC REAL GLASS SRL care isi desfasoara activitatea pe 
aceeasi piata -cod CAEN 2312- prelucrarea si fasonarea sticlei).Totodata nu se incadreaza in categoria microintreprinderi intrucat numarul de angajati ai SC REAL GLASS 
SRL este 22.- Nu indeplineste din punct de vedere al vizitei pe teren conditiile pentru a fi declarata eligibila datorita urmatoarelor motive:- nu este posibila realizarea 
investitiei deoarece in spatiul destinat amplasarii utilajelor pentru prelucrarea si fasonare a sticlei SC REAL GLASS SRL ( al carui asociat unic este solicitantul) desfasoara 
activitate productiva identica cu cea pentru care se solicita finantare prin proiect- prelucrarea si fasonarea sticlei.

1157 312 M 01 12 6 33 00023 2012 9 27 ACHIZITIE UTILAJE LA SC 
LEGAS PLASMA SRL

SC LEGAS 
PLASMA SRL SALAJ

Comuna/Oras 
MAERISTE Sat 

UILEACU 
SIMLEULUI

- - - - - - - - - - 146.910 0 124.873 0 22.037 177.098.071

Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a 
constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se 
constata ca reprezentantul legal VERES SZILARD detine 21% din cota de participare la beneficii si pierderi din LEGAS ART SRL; 25% din cota de participare la beneficii 
pierderi din LEGAS GAMMA CAM SRL. In aceasta situatie beneficiarul SC LEGAS PLASMA SRL nu este intreprindere autonoma, proiectul fiind neeligibil. Pct. 1.1 In urm
verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca 
beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se constata ca 
reprezentantul legal VERES SZILARD detine 21% din cota de participare la beneficii si pierderi din LEGAS ART SRL; 25% din cota de participare la beneficii si pierderi din 
LEGAS GAMMA CAM SRL. In aceasta situatie beneficiarul SC LEGAS PLASMA SRL nu este intreprindere autonoma, proiectul fiind neeligibil. Pct. 1.1 In urma verificarii 
precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca beneficiarul 
nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se constata ca reprezentantul 
legal VERES SZILARD detine 21% din cota de participare la beneficii si pierderi din LEGAS ART SRL; 25% din cota de participare la beneficii si pierderi din LEGAS 
GAMMA CAM SRL. In aceasta situatie beneficiarul SC LEGAS PLASMA SRL nu este intreprindere autonoma, proiectul fiind neeligibil. Pct. 1.1 In urma verificarii 
precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca beneficiarul 
nu Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii 
s-a constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se 
constata ca reprezentantul legal VERES SZILARD detine 21% din cota de participare la beneficii si pierderi din LEGAS ART SRL; 25% din cota de participare la beneficii 
pierderi din LEGAS GAMMA CAM SRL. In aceasta situatie beneficiarul SC LEGAS PLASMA SRL nu este intreprindere autonoma, proiectul fiind neeligibil. Pct. 1.1 In urm
verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca 
beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se constata ca 
reprezentantul legal VERES SZILARD detine 21% din cota de participare la beneficii si pierderi din LEGAS ART SRL; 25% din cota de participare la beneficii si pierderi din 
LEGAS GAMMA CAM SRL. In aceasta situatie beneficiarul SC LEGAS PLASMA SRL nu este intreprindere autonoma, proiectul fiind neeligibil.

1158 312 M 01 12 6 33 00018 2012 9 27 "ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
STOMATOLOGICE"

SC 
DUCALIFEDENT 

SRL
SALAJ

Comuna/Oras 
VALCAU DE JOS 
Sat VALCAU DE 

JOS

- - - - - - - - - - 142.600 0 99.820 0 42.780 177.197.891

Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a 
constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se 
constata ca reprezentantul legal Duca Daniel- Ambroziu asociat unic al SC DUCALIFEDENT SRL detine 26% din cota de participare la beneficii si pierderi la firma 
DUCONHAUS SRL. In acesta situatie beneficiarul SC DUCALIFEDENT SRL nu este intreprindere autonoma, proiectul fiind neeligibil. Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilo
din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca beneficiarul nu a declarat 
corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se constata ca reprezentantul legal Duca 
Daniel- Ambroziu asociat unic al SC DUCALIFEDENT SRL detine 26% din cota de participare la beneficii si pierderi la firma DUCONHAUS SRL. In acesta situatie 
beneficiarul SC DUCALIFEDENT SRL nu este intreprindere autonoma, proiectul fiind neeligibil.

1159 312 M 01 12 6 33 00013 2012 9 27

ACHIZIŢIA DE UTILAJE ŞI 
ECHIPAMENTE PENTRU 
PRODUCŢIA DE SICRIE, 

COMUNA NUŞFALĂU, 
JUDEŢUL SĂLAJ

ÁGOSTON 
CSABA-JOZSEF SALAJ

Comuna/Oras 
NUSFALAU Sat 

NUSFALAU
- - - - - - - - - - 107.391 0 91.282 0 16.109 177.289.173

Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a 
constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se 
constata ca reprezentantul legal AGOSTON CSABA-JOZSEF detine 100% din cota de participare la beneficii si pierderi din PROJECT AGOTECH SRL-D SRL. In aceasta 
situatie beneficiarul AGOSTON CSABA-JOZSEF nu este intreprindere autonoma, proiectul fiind neeligibil; in baza ANGAJAMENTULUI depus beneficiarul declara ca se va 
transforma in I.I conform OUG 44/2008. Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si 
mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin 
serviciul online RECOM al ONRC se constata ca reprezentantul legal AGOSTON CSABA-JOZSEF detine 100% din cota de participare la beneficii si pierderi din 
PROJECT AGOTECH SRL-D SRL. In aceasta situatie beneficiarul AGOSTON CSABA-JOZSEF nu este intreprindere autonoma, proiectul fiind neeligibil; in baza 
ANGAJAMENTULUI depus beneficiarul declara ca se va transforma in I.I conform OUG 44/2008. Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind 
incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind 
bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se constata ca reprezentantul legal AGOSTON CSABA-JOZSEF detine 100% 
din cota de participare la beneficii si pierderi din PROJECT AGOTECH SRL-D SRL. In aceasta situatie beneficiarul AGOSTON CSABA-JOZSEF nu este intreprindere 
autonoma, proiectul fiind neeligibil; in baza ANGAJAMENTULUI depus beneficiarul declara ca se va transforma in I.I conform OUG 44/2008.

1160 312 M 01 12 6 33 00024 2012 9 27

"CONSTRUIRE HALA SI 
ACHIZITIONARE UTILAJE SI 

ECHIPAMENTE PENTRU 
FABRICAREA HARTIEI 

IGIENICE"

SC LEVIBEL 
PAPER SRL SALAJ

Comuna/Oras 
SARMASAG Sat 

SARMASAG
- - - - - - - - - - 233.000 0 198.050 0 34.950 177.487.223

Conform Declaratiei privind incadrarea in categoria de microintreprinderi solicitantul a declarat ca este INTREPRINDERE AUTONOMA iar in urma verificarilor in RECOM s
constata ca este INTREPRINDERTE LEGATA - Aplicand procedura de verificare a criteriilor de eligibilitate versiunea 07 proiectul este NEELIGIBIL. Tinand cont de 
numarul de angajati ce rezulta din societatea legata SC LEVIMOLAJUNIOR unde Balogh Levente Bele detine 95,24 din actiuni rezulta un numar de 3 angajati iar prin 
proiectul de fata se propune crearea de inca 8 locuri de munca ceea ce in total va fi un numar de 11 locuri de munca si solicitantul nu se mai incadreaza in categoria de 
microintreprinderi. Reprezentantul legal are pregatire in specializarea de activitati financiare si comerciale.In certificatul de urbanism la regimul juridic al terenului se 
specifica faptul ca terenul este in folosinta SC LEVIBEL PAPER ceea ce nu este in concordanta cu actul de proprietate asupra terenului. Pentru lucrari nu este atasat 
declaratia proiectantului privind sursa de preturi utilizata. - Conform Declaratiei privind incadrarea in categoria de microintreprinderi solicitantul a declarat ca este 
INTREPRINDERE AUTONOMA iar in urma verificarilor in RECOM se constata ca este INTREPRINDERTE LEGATA - Aplicand procedura de verificare a criteriilor de 
eligibilitate versiunea 07 proiectul este NEELIGIBIL. - Tinand cont de numarul de angajati ce rezulta din societatea legata SC LEVIMOLAJUNIOR unde Balogh Levente 
Bele detine 95,24 din actiuni rezulta un numar de 3 angajati iar prin proiectul de fata se propune crearea de inca 8 locuri de munca ceea ce in total va fi un numar de 11 
locuri de munca si solicitantul NU SE MAI INCADREAZA in categoria de microintreprinderi. - Reprezentantul legal are pregatire in specializarea de activitati financiare si 
comerciale.- In certificatul de urbanism la regimul juridic al terenului se specifica faptul ca terenul este in folosinta SC LEVIBEL PAPER ceea ce nu este in concordanta cu 
actul de proprietate asupra terenului.- Pentru lucrari nu este atasat declaratia proiectantului privind sursa de preturi utilizata.
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1161 312 M 01 12 6 33 00021 2012 9 27

ACHIZIȚIONAREA UNEI 
INSTALAȚII DE FABRICAT 
MATERIAL DE AMBALARE 

DESTINAT PENTRU 
ACTIVITATEA DE FABRICARE 

A ARTICOLELOR DE 
AMBALAJ DIN SATUL 

NUȘFALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ

NÉMETI 
GERGELY SALAJ

Comuna/Oras 
NUSFALAU Sat 

NUSFALAU
- - - - - - - - - - 235.294 0 200.000 0 35.294 177.687.223

Solicitantul de proiect nu a declarat corect statutul, in declaratia privind incadrarea in categoria micro- intreprindere, proiectul este neeligibil. Solicitantul de proiect este 
persoana fizica si isi propune activitatea cu cod CAEN 2222-fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic; La verificarea RECOM l-am gasit ca fiind actionar unic intr-
un SRL cu activitate- cod CAEN 0113-Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor si radacinoaselor. Tot in Certificatul Constatator apare situatia financiara pe anul 
2011 - numar mediu de salariati 97 si o cifra de afaceri de 28.006.553lei. La o alta firma este actionar cu 50% cu activitate cod CAEN 4631- Comerţ cu ridicata al fructelor 
şi legumelorcu unde are 64 de angajati si o cifra de afaceri de 4.879.122lei.Prin proiect solicitantul isi propune 8 locuri nou createProiectul este neeligibil avand in vedere 
urmatoarele: 1.In declaratia IMM- nu a declarat corect statutul; 2.nu se incadreaza in categoria microintreprinderi; 3.este legat si isi desfasoara activitatea pe o piata 
adiacenta , solicitantul nu a declarant corect statutul, proiectul este neeligibil.NÉMETI GERGELY este actionar unic in SC Boglar Champ SRL unde in exercitiul financiar 
2011 avea un numar de 134 de salariati si o cifra de afaceri de 28.006.553. Solicitantul de proiect a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati, deci proiectul este 
neeligibil;Solicitantul de proiect este persoana fizica si isi propune activitatea cu cod CAEN 2222-fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic; La verificarea RECO
l-am gasit ca fiind actionar unic intr-un SRL cu activitate- cod CAEN 0113-Cultivarea legumelor şi a pepenilor, a rădăcinoaselor si radacinoaselor. Tot in Certificatul 
Constatator apare situatia financiara pe anul 2011 - numar mediu de salariati 97 si o cifra de afaceri de 28.006.553lei. La o alta firma este actionar cu 50% cu activitate cod 
CAEN 4631- Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelorcu unde are 64 de angajati si o cifra de afaceri de 4.879.122lei.Prin proiect solicitantul isi propune 8 locuri nou 
createProiectul este neeligibil avand in vedere urmatoarele: 1.In declaratia IMM- nu a declarat corect statutul; 2.nu se incadreaza in categoria microintreprinderi; 3.este legat 
si isi desfasoara activitatea pe o piata adiacenta.

1162 312 M 01 12 6 33 00016 2012 9 27

ACHIZITIE LINIE 
TEHNOLOGICA PENTRU 
PRODUCTIA DE TIGLA 

METALICA 
BALLA LIDIA SALAJ

Comuna/Oras 
PERICEI Sat 

PERICEI
- - - - - - - - - - 231.500 0 196.775 0 34.725 177.883.998

Pct.1 Solicitantul nu a depus Anexa 4.1 Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor. Pct.1 Solicitantul nu a depus Anexa 4.1 Declaratia privind incadrarea 
in categoria microintreprinderilor BALLA LIDIA Titlu proiect: Achizitie linie tehnologica pentru productia de tigla metalica in loc. Pericei, jud Salaj;Cod CAEN: 2511;Reprez 
legal: BALLA LIDIA sotia lui BALLA JOZSEF;Amplasament: Pericei, JOY COLORS-METAL SRL inchiriaza lui BALLA LIDIA teren intravilan si extravilan cu suprafata din 
acte si masurata de 2889 mp, categoria de folosinta teren intravilan, curti constructii cu suprafata de 1265 mp si teren extravilan curti constructii cu suprafata de 1624 mp. 
JOY COLORS-METAL SRL din surse proprii, inafara proiectului prin FEADR, prelungeste hala din proiect si o face anexa gospodareasca acesta fiind locul de amplasare a 
utilajului din proiectul lui BALLA LIDIA;Prin proiectul acesteia se intentioneaza sa se achizitioneze: linie de productie tigla metalica;Accesul este comun cu JOY COLORS, 
iar in momentul acesta anexa gospodareasca nu are utilitati, fiind utilizata ca si depozit materiale pentru JOY COLORS; BALLA LIDIA prin verificare ORC nu are actiuni in 
alte societati;In extrasul de cont a lui BALLA LIDIA se mentioneaza: alimentare cont BALLA JOZSEF 80000 RON;Consultant: SC BEST CONSULTING SRL Zalau. JOY 
COLORS-METAL SRLTitlu proiect: Atelier de confectii metalice in loc Pericei, jud Salaj, F312010963300008;Cod CAEN: 2511;Reprez legal: BALLA JOZSEF - asociat 
unic;Data finalizarii proiectului:15.05.2012;Amplasament: Pericei, CF nr. 50120 suprafata 5400mp din care 1265 mp teren intravilan si 4135 mp teren extravilan pe care s-a 
construit hala de productie cu amplasarea utilajelor;Prin proiect se achizitioneaza utilaje pentru productie: jgheaburi, burlane, coturi, galeti;Consultant: SC BEST 
CONSULTING SRL Zalau. Luand in considerare cele prezentate mai sus se considera ca au fost cerate conditii artificiale, proiectul fiind declarat NEELIGIBIL. BALLA 
LIDIA Titlu proiect: Achizitie linie tehnologica pentru productia de tigla metalica in loc. Pericei, jud Salaj;Cod CAEN: 2511;Reprez legal: BALLA LIDIA sotia lui BALLA 
JOZSEF;Amplasament: Pericei, JOY COLORS-METAL SRL inchiriaza lui BALLA LIDIA teren intravilan si extravilan cu suprafata din acte si masurata de 2889 mp, 
categoria de folosinta teren intravilan, curti constructii cu suprafata de 1265 mp si teren extravilan curti constructii cu suprafata de 1624 mp. JOY COLORS-METAL SRL d
surse proprii, inafara proiectului prin FEADR, prelungeste hala din proiect si o face anexa gospodareasca acesta fiind locul de amplasare a utilajului din proiectul lui BALLA 
LIDIA;Prin proiectul acesteia se intentioneaza sa se achizitioneze: linie de productie tigla metalica;Accesul este comun cu JOY COLORS, iar in momentul acesta anexa 
gospodareasca nu are utilitati, fiind utilizata ca si depozit materiale pentru JOY COLORS; BALLA LIDIA prin verificare ORC nu are actiuni in alte societati;In extrasul de 
cont a lui BALLA LIDIA se mentioneaza: alimentare cont BALLA JOZSEF 80000 RON;Consultant: SC BEST CONSULTING SRL Zalau. JOY COLORS-METAL SRLTitlu 
proiect: Atelier de confectii metalice in loc Pericei, jud Salaj, F312010963300008;Cod CAEN: 2511;Reprez legal: BALLA JOZSEF - asociat unic;Data finalizarii 
proiectului:15.05.2012;Amplasament: Pericei, CF nr. 50120 suprafata 5400mp din care 1265 mp teren intravilan si 4135 mp teren extravilan pe care s-a construit hala de 
productie cu amplasarea utilajelor;Prin proiect se achizitioneaza utilaje pentru productie: jgheaburi, burlane, coturi, galeti;Consultant: SC BEST CONSULTING SRL Zalau. 
Luand in considerare cele prezentate mai sus se considera ca au fost cerate conditii artificiale, proiectul fiind declarat NEELIGIBIL. BALLA LIDIA Titlu proiect: Achizitie linie 
tehnologica pentru productia de tigla metalica in loc. Pericei, jud Salaj;Cod CAEN: 2511;Reprez legal: BALLA LIDIA sotia lui BALLA JOZSEF;Amplasament: Pericei, JOY 
COLORS-METAL SRL inchiriaza lui BALLA LIDIA teren intravilan si extravilan cu suprafata din acte si masurata de 2889 mp, categoria de folosinta teren intravilan, curti 
constructii cu suprafata de 1265 mp si teren extravilan curti constructii cu suprafata de 1624 mp. JOY COLORS-METAL SRL din surse proprii, inafara proiectului prin 
FEADR, prelungeste hala din proiect si o face anexa gospodareasca acesta fiind locul de amplasare a utilajului din proiectul lui BALLA LIDIA;Prin proiectul acesteia se 
intentioneaza sa se achizitioneze: linie de productie tigla metalica;Accesul este comun cu JOY COLORS, iar in momentul acesta anexa gospodareasca nu are utilitati, fiind 
utilizata ca si depozit materiale pentru JOY COLORS; BALLA LIDIA prin verificare ORC nu are actiuni in alte societati;In extrasul de cont a lui BALLA LIDIA se 
mentioneaza: alimentare cont BALLA JOZSEF 80000 RON;Consultant: SC BEST CONSULTING SRL Zalau. JOY COLORS-METAL SRLTitlu proiect: Atelier de confectii 
metalice in loc Pericei, jud Salaj, F312010963300008;Cod CAEN: 2511;Reprez legal: BALLA JOZSEF - asociat unic;Data finalizarii proiectului:15.05.2012;Amplasament: 
Pericei, CF nr. 50120 suprafata 5400mp din care 1265 mp teren intravilan si 4135 mp teren extravilan pe care s-a construit hala de productie cu amplasarea utilajelor;Prin 
proiect se achizitioneaza utilaje pentru productie: jgheaburi, burlane, coturi, galeti;Consultant: SC BEST CONSULTING SRL Zalau. Pct.1 Solicitantul nu a depus Anexa 4.1 
Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor;Luand in considerare cele prezentate mai sus se considera ca au fost cerate conditii artificiale, proiectul fiind 
declarat NEELIGIBIL. BALLA LIDIA Titlu proiect: Achizitie linie tehnologica pentru productia de tigla metalica in loc. Pericei, jud Salaj;Cod CAEN: 2511;Reprez legal: 
BALLA LIDIA sotia lui BALLA JOZSEF;Amplasament: Pericei, JOY COLORS-METAL SRL inchiriaza lui BALLA LIDIA teren intravilan si extravilan cu suprafata din acte si 
masurata de 2889 mp, categoria de folosinta teren intravilan, curti constructii cu suprafata de 1265 mp si teren extravilan curti constructii cu suprafata de 1624 mp. JOY 
COLORS-METAL SRL din surse proprii, inafara proiectului prin FEADR, prelungeste hala din proiect si o face anexa gospodareasca acesta fiind locul de amplasare a 
utilajului din proiectul lui BALLA LIDIA;Prin proiectul acesteia se intentioneaza sa se achizitioneze: linie de productie tigla metalica;Accesul este comun cu JOY COLORS

1163 312 M 01 12 6 33 00015 2012 9 27
ATELIER PRODUCTIE 

ELEMENTE șI SUBANSAMBLE 
DIN LEMN

SIMEX DESIGN 
S.R.L. SALAJ

Comuna/Oras 
NUSFALAU Sat 

NUSFALAU
- - - - - - - - - - 215.477 0 183.155 0 32.322 178.067.153

EG2 si EG6: Nu s-a depus raspunsul la solicitarea de informatii suplimentre solicitate conform E3.4 nr. 1674 din 18.06.2013 EG2 si EG6: Nu s-a depus raspunsul la 
solicitarea de informatii suplimentre solicitate conform E3.4 nr. 1674 din 18.06.2013 EG2 si EG6: Nu s-a depus raspunsul la solicitarea de informatii suplimentre solicitate 
conform E3.4 nr. 1674 din 18.06.2013 EG2 si EG6: Nu s-a depus raspunsul la solicitarea de informatii suplimentre solicitate conform E3.4 nr. 1674 din 18.06.2013

1164 312 M 01 12 6 33 00011 2012 9 27

ACHIZIȚIONAREA UNUI 
UTILAJ DE FABRICAT TĂVI 

DESTINAT PENTRU 
ACTIVITATEA DE FABRICARE 

A ARTICOLELOR DE 
AMBALAJ DIN SATUL 

NUȘFALĂU, JUDEȚUL SĂLAJ

NEMETI ANNA-
ETELKA SALAJ

Comuna/Oras 
NUSFALAU Sat 

NUSFALAU
- - - - - - - - - - 235.294 0 200.000 0 35.294 178.267.153

Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a 
constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, nefiind bifat la nici o pozitie. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se constata ca 
reprezentantul legal Nemeti Anna- Etelka detine 50% din cota de participare la beneficii si pierderi din BOGLAR PLUS SRL si 50% din GOLDEN FROG SRL. Avand in 
vedere cele precizate mai sus proiectul se declara NEELIGIBIL. Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in 
categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, nefiind bifat la nici o pozitie. 
Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se constata ca reprezentantul legal Nemeti Anna- Etelka detine 50% din cota de participare la beneficii si pierd
din BOGLAR PLUS SRL si 50% din GOLDEN FROG SRL. Avand in vedere cele precizate mai sus proiectul se declara NEELIGIBIL. Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor 
din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca beneficiarul nu a declarat 
corect statutul intreprinderii, nefiind bifat la nici o pozitie. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se constata ca reprezentantul legal Nemeti Anna- 
Etelka detine 50% din cota de participare la beneficii si pierderi din BOGLAR PLUS SRL si 50% din GOLDEN FROG SRL. Avand in vedere cele precizate mai sus proiect
se declara NEELIGIBIL. Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor 
la tipul intreprinderii s-a constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, nefiind bifat la nici o pozitie. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al 
ONRC se constata ca reprezentantul legal Nemeti Anna- Etelka detine 50% din cota de participare la beneficii si pierderi din BOGLAR PLUS SRL si 50% din GOLDEN 
FROG SRL. Avand in vedere cele precizate mai sus proiectul se declara NEELIGIBIL.

1165 312 M 01 12 6 33 00043 2012 9 28 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
FABRICARE PELETI VERES GYOZO SALAJ

Comuna/Oras 
MAERISTE Sat 

UILEACU 
SIMLEULUI

- - - - - - - - - - 58.600 0 49.810 0 8.790 178.316.963

Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a 
constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se 
constata ca reprezentantul legal VERES GYOZO detine 21% din cota de participare la beneficii si pierderi din LEGAS ART ;25% din cota de participare la beneficii si 
pierderi din SC LAGAS GAMMA CAM SRL; 100% din cota de participare la beneficii si pierderi din LEGAS SERV SRL. In aceasta situatie beneficiarul VERES GYOZO nu 
este intreprindere autonoma, proiectul fiind neeligibil; in baza ANGAJAMENTULUI depus beneficiarul declara ca se va transforma in I.I conform OUG 44/2008. Pct. 1.1 In 
urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat 
ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se constata ca 
reprezentantul legal VERES GYOZO detine 21% din cota de participare la beneficii si pierderi din LEGAS ART ;25% din cota de participare la beneficii si pierderi din SC 
LAGAS GAMMA CAM SRL; 100% din cota de participare la beneficii si pierderi din LEGAS SERV SRL. In aceasta situatie beneficiarul VERES GYOZO nu este 
intreprindere autonoma, proiectul fiind neeligibil; in baza ANGAJAMENTULUI depus beneficiarul declara ca se va transforma in I.I conform OUG 44/2008. Pct. 1.1 In urma 
verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca 
beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se constata ca 
reprezentantul legal VERES GYOZO detine 21% din cota de participare la beneficii si pierderi din LEGAS ART ;25% din cota de participare la beneficii si pierderi din SC 
LAGAS GAMMA CAM SRL; 100% din cota de participare la beneficii si pierderi din LEGAS SERV SRL. In aceasta situatie beneficiarul VERES GYOZO nu este 
intreprindere autonoma, proiectul fiind neeligibil; in baza ANGAJAMENTULUI depus beneficiarul declara ca se va transforma in I.I conform OUG 44/2008. Pct. 1.1 In urma 
verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca 
beneficiarul nu Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul 
intreprinderii s-a constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM 
al ONRC se constata ca reprezentantul legal VERES GYOZO detine 21% din cota de participare la beneficii si pierderi din LEGAS ART ;25% din cota de participare la 
beneficii si pierderi din SC LAGAS GAMMA CAM SRL; 100% din cota de participare la beneficii si pierderi din LEGAS SERV SRL. In aceasta situatie beneficiarul VERES 
GYOZO nu este intreprindere autonoma, proiectul fiind neeligibil; in baza ANGAJAMENTULUI depus beneficiarul declara ca se va transforma in I.I conform OUG 44/2008. 
Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a 
constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se 
constata ca reprezentantul legal VERES GYOZO detine 21% din cota de participare la beneficii si pierderi din LEGAS ART ;25% din cota de participare la beneficii si 
pierderi din SC LAGAS GAMMA CAM SRL; 100% din cota de participare la beneficii si pierderi din LEGAS SERV SRL. In aceasta situatie beneficiarul VERES GYOZO nu 
este intreprindere autonoma, proiectul fiind neeligibil; in baza ANGAJAMENTULUI depus beneficiarul declara ca se va transforma in I.I conform OUG 44/2008.
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1166 312 M 01 12 6 33 00056 2012 9 28
„ACHIZITIE ECHIPAMENTE 

PENTRU PRODUCTIE MASE 
PLASTICE”

SC FIBROCOM 
COMPOZITE SRL SALAJ

Comuna/Oras 
CRISENI Sat 

CRISENI
- - - - - - - - - - 174.400 0 148.200 0 26.200 178.465.163

Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderi,i s-a 
constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se 
constata ca reprezentantul legal Chis Ovidiu Marian asociat unic al SC FIBROCOM COMPOSITE SRL detine 50% din cota de participare la beneficii si pierderi din FIBRE 
ART CONF SRL. In acesta situatie beneficiarul SC FIBROCOM COMPOSITE SRL nu este intreprindere autonoma, proiectil fiind neeligibil. Pct. 1.1 In urma verificarii 
precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderi,i s-a constatat ca beneficiarul 
nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se constata ca reprezentantul 
legal Chis Ovidiu Marian asociat unic al SC FIBROCOM COMPOSITE SRL detine 50% din cota de participare la beneficii si pierderi din FIBRE ART CONF SRL. In acesta 
situatie beneficiarul SC FIBROCOM COMPOSITE SRL nu este intreprindere autonoma, proiectil fiind neeligibil. Pct. 3.1 - S-a corectat valoarea TVA.

1167 312 M 01 12 6 33 00055 2012 9 28

INFIINTARE 
MICROINTREPRINDERE IN 
DOMENIUL PRELUCRARII 

LEMNULUI IN LOC.AGHIRES, 
JUD. SALAJ 

SC ALSTRUCTAL 
PROD SRL SALAJ

Comuna/Oras 
MESESENII DE JOS 

Sat AGHIRES
- - - - - - - - - - 218.113 0 185.396 0 32.717 178.650.559

Solicitantul de proiect nu se incadreaza in categoria beneficiar eligibil din urmatoarele motive: - Certificatul de atestare fiscala nr.1538/09.08.2012- emis de Directia 
Generala a Finantelor Salaj- este expirat(valabil 30 de zile), la data depunerii CF (28.09.2012);-Certificatul fiscal nr.2949/27.08.2012, emis de Primaria Mesesenii de Jos- 
este expirat(valabil 30 de zile), la data depunerii CF; Certificatul de atestare fiscala nr.1538/09.08.2012- emis de Directia Generala a Finantelor Salaj- este expirat(valabil 30 
de zile), la data depunerii CF (28.09.2012);-Certificatul fiscal nr.2949/27.08.2012, emis de Primaria Mesesenii de Jos- este expirat(valabil 30 de zile), la data depunerii CF;

1168 312 C 01 12 6 33 00063 2012 9 28
DEZVOLTAREA SERVICIILOR 
MEDICALE STOMATOLOGICE 
ÎN COM. ZIMBOR, JUD. SĂLAJ

S.C. YOURS 
CLINIC S.R.L. SALAJ

Comuna/Oras 
ZIMBOR Sat 

ZIMBOR
- - - - - - - - - - 234.701 30.913 183.039 0 51.662 178.833.598

Pct. 1.1 - In urma verificarii Anexei 4.1- Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii s-a constatat ca beneficiarul nu a bifat tipul 
intreprinderii. Prin verificarea prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului s-a constatat ca, reprezentantul legal SAS MARIA detine cota de 
participare la beneficii si pierderi si in INTERNATIONAL FBS HOLDING SRL in proportie de 20% , diferenta de 80% apartinand lui SAS FLORIN BOGDAN cu CNP 
1810921314014 , acesta din urma avand proiecte depuse pe FEADR si anume SC RURAL ORTOMED SRL cu F312C011261300143 cu participare de 90% , S.C. 
INTERVENTII TEHNICE DE SPECIALITATE S.R.L cu F312C011161300060 reprezentant legal si S.C. MESTESUGUL SATULUI S.R.L cu F312C011163300074 fiind 
reprezentant legal. Pct. 1.1 - In urma verificarii Anexei 4.1- Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii s-a constatat ca beneficiarul 
nu a bifat tipul intreprinderii. Prin verificarea prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului s-a constatat ca, reprezentantul legal SAS MARIA 
detine cota de participare la beneficii si pierderi si in INTERNATIONAL FBS HOLDING SRL in proportie de 20% , diferenta de 80% apartinand lui SAS FLORIN BOGDAN 
cu CNP 1810921314014 , acesta din urma avand proiecte depuse pe FEADR si anume SC RURAL ORTOMED SRL cu F312C011261300143 cu participare de 90% , 
S.C. INTERVENTII TEHNICE DE SPECIALITATE S.R.L cu F312C011161300060 reprezentant legal si S.C. MESTESUGUL SATULUI S.R.L cu F312C011163300074 
fiind reprezentant legal. EG 6 Prin verificarea documentelor de proprietate s-a constatat ca, amplasamentul este in localitatea Zimbor obtinut prin contractual de vanzare 
cumparare cu incheierea de autentificare nr. 7524 din 18.09.2012 vanzator fiind Costin Rozalia, avand CNP nr. 2300610310298 cu domiciliu loc. Zimbor nr. 243. Prin 
contractual de vanzare cumparare vanzatorul vinde suprafata de 912 mp, teren intravilan, dezmembrat din CF 50450 cu numar cadastral nou 50466 si cota de 37/342-a 
parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum dezmembrata din CF 50450 cu numar cadastral nou 50469. Mentionam ca, vanzatorul Costin Rozalia a vandut prin 
dezmembrarea numarului cadastral 50450 si catre SC RURAL CARDIO SRL suprafata de 867 mp si cota de 35/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – 
drum, si SC RURAL DERMA SRL suprafata de 1043 mp si cota de 43/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum aceste doua societati avnd proiecte pe 
FEADR cu nr. F312C011263300048 respectiv F312C011263300047. EG 6 Prin verificarea documentelor de proprietate s-a constatat ca, amplasamentul este in localitatea 
Zimbor obtinut prin contractual de vanzare cumparare cu incheierea de autentificare nr. 7524 din 18.09.2012 vanzator fiind Costin Rozalia, avand CNP nr. 2300610310298 
cu domiciliu loc. Zimbor nr. 243. Prin contractual de vanzare cumparare vanzatorul vinde suprafata de 912 mp, teren intravilan, dezmembrat din CF 50450 cu numar 
cadastral nou 50466 si cota de 37/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum dezmembrata din CF 50450 cu numar cadastral nou 50469. Mentionam ca, 
vanzatorul Costin Rozalia a vandut prin dezmembrarea numarului cadastral 50450 si catre SC RURAL CARDIO SRL suprafata de 867 mp si cota de 35/342-a parte din 
suprafata de 342 mp teren intravilan – drum, si SC RURAL DERMA SRL suprafata de 1043 mp si cota de 43/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum 
aceste doua societati avnd proiecte pe FEADR cu nr. F312C011263300048 respectiv F312C011263300047. Pct. 1.1 - In urma verificarii Anexei 4.1- Declaratie privind 
incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii s-a constatat ca beneficiarul nu a bifat tipul intreprinderii. Prin verificarea prin serviciul online RECOM al 
Oficiul Naţional al Registrului Comerţului s-a constatat ca, reprezentantul legal SAS MARIA detine cota de participare la beneficii si pierderi si in INTERNATIONAL FBS 
HOLDING SRL in proportie de 20% , diferenta de 80% apartinand lui SAS FLORIN BOGDAN cu CNP 1810921314014 , acesta din urma avand proiecte depuse pe 
FEADR si anume SC RURAL ORTOMED SRL cu F312C011261300143 cu participare de 90% , S.C. INTERVENTII TEHNICE DE SPECIALITATE S.R.L cu 
F312C011161300060 reprezentant legal si S.C. MESTESUGUL SATULUI S.R.L cu F312C011163300074 fiind reprezentant legal;EG 6 - Prin verificarea documentelor de 
proprietate s-a constatat ca, amplasamentul este in localitatea Zimbor obtinut prin contractual de vanzare cumparare cu incheierea de autentificare nr. 7524 din 18.09.2012 
vanzator fiind Costin Rozalia, avand CNP nr. 2300610310298 cu domiciliu loc. Zimbor nr. 243. Prin contractual de vanzare cumparare vanzatorul vinde suprafata de 912 
mp, teren intravilan, dezmembrat din CF 50450 cu numar cadastral nou 50466 si cota de 37/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum dezmembrata din 
CF 50450 cu numar cadastral nou 50469. Mentionam ca, vanzatorul Costin Rozalia a vandut prin dezmembrarea numarului cadastral 50450 si catre SC RURAL CARDIO 
SRL suprafata de 867 mp si cota de 35/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum, si SC RURAL DERMA SRL suprafata de 1043 mp si cota de 43/342-a 
parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum aceste doua societati avnd proiecte pe FEADR cu nr. F312C011263300048 respectiv F312C011263300047;SC 
Yours Clinic SRL are sediul social in loc. Cizer, Sat Pria, nr. 298, camera 1, iar SC RURAL CARDIO SRL are sediul social in loc. Cizer, Sat Pria, nr. 298, camera 5;Firma 
de consultanta este SC SOLUTII EXTERNE IN CONSTRUCTII SRL care a intocmit proiectele si pentru SC RURAL CARDIO SRL si SC RURAL DERMA SRL amintite 
mai sus. Mentionam ca firma de consultanta SC SOLUTII EXTERNE IN CONSTRUCTII SRL pentru proiectul depus pe FEADR F312M011161300054 are dovada 
cofinantarii prin incasare de la INTERNATIONAL FBS HOLDING SRL, unde cota de participare la beneficii si pierderi de 80% apartie lui SAS FLORIN BOGDAN cu CNP 
1810921314014;Luand in considerare cele precizate la punctele de mai sus se considera ca beneficiarul SC Yours Clinic SRL a creat conditii artificiale proiectul fiin

1169 312 M 01 12 6 33 00062 2012 9 28 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
VOPSIREA FIRULUI TEXTIL

SC COLOR 
SMART 

CONFECTION 
SRL

SALAJ
Comuna/Oras 
CRASNA Sat 

CRASNA
- - - - - - - - - - 231.000 0 196.350 0 34.650 179.029.948

Pct. 6 - In urma verificarii in teren s-a mentionat in Raportul E4.1 ca “Imobilul in care va fi amplasata investitia este situat in comuna Crasna, nr. 756, jud. Salaj, obtinut in 
baza unui Contract de comodat intre SC FIBREX CO SRL prin asociat unic Pop Traian si SC COLOR SMART CONFECTION SRL prin administrator unic Pop Alin Lucian
Mentionam faptul ca, Contractul de comodat, intre SC FIBREX CO SRL, cu asociat unic Pop Traian si SC COLOR SMART CONFECTION SRL prin administrator Pop Alin
Lucian, are comodata pe o perioada de 11 ani o magazie intabulata sub A1.3, identificata cu nr. Cadastral 420/2-C3 intabulata in CF nr. 51222 a loc. Crasna, nr CF vechi 
nr.487/N cu Incheiere de autentificare nr. 7873/27.09.2012”. De asemenea, s-a mentionat faptul ca ”pe langa proiectul depus ce se va implementa in cladirea care face 
obiectul investitiei prin proiect, mai este depus inca un proiect (SC BESTEL CFM SRL – Achizitie echipamente la SC BESTEL CFM SRL cu acelasi administrator Pop Alin 
Lucian, care se va realiza in interiorul aceleeasi cladiri)” acesta fiind sub A1.2. Mai precizam faptul ca. in prezent hala nu are pereti despartitori intre cele doua 
amplasamente asa cum reiese si din pozele atasate ale proiectelor, iar utilitatile pentru functionarea lor sunt comune. Prin verificarea in cadrul eligibilitatii a celor doua 
proiecte se constata ca SC COLOR SMART CONFECTION SRL achizitioneaza masina de vopsit fire textile iar SC BESTEL CFM SRL achizitioneaza: masina de tricotat 
pentru tricot simplu, masina de tricotat circulara, motostivuitor si autoutilitara de transport de unde rezulta complementaritatea investiţiilor propuse si faptul ca se 
completează în cadrul unui flux tehnologic in cadrul aceleeasi hale, în vederea obţinerii unui produs finit. Din urma acestei analize rezulta ca s-au creat condiţii artificiale 
pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii, proiectul fiind NEELIGIBIL. SC COLOR SMART CONFECTION SRL si SC 
BESTEL CFM SRL au depus cite un proiect in cadrul ses 01/2012 . Cele doua proiecte sunt complementare dupa spusele unuia din reprezentanti nu pot lucra unul fara 
celelalt .elementele artificiale sunt aceiasi locatie a celor doua proiecte ,cele doua societati au acelasi administrator Pop Alin Lucian .consider ca sunt elemente suficiente ca 
sa cosider ca cele doua proiecte au farmitat investitia in scopul obtinerii de sprijin peste limita acceptata in cadrul masurii .In aceste conditii proiectul este NEELIGIBIL Pct. 
6 - In urma verificarii in teren s-a mentionat in Raportul E4.1 ca “Imobilul in care va fi amplasata investitia este situat in comuna Crasna, nr. 756, jud. Salaj, obtinut in baza 
unui Contract de comodat intre SC FIBREX CO SRL prin asociat unic Pop Traian si SC COLOR SMART CONFECTION SRL prin administrator unic Pop Alin Lucian. 
Mentionam faptul ca, Contractul de comodat, intre SC FIBREX CO SRL, cu asociat unic Pop Traian si SC COLOR SMART CONFECTION SRL prin administrator Pop Alin
Lucian, are comodata pe o perioada de 11 ani o magazie intabulata sub A1.3, identificata cu nr. Cadastral 420/2-C3 intabulata in CF nr. 51222 a loc. Crasna, nr CF vechi 
nr.487/N cu Incheiere de autentificare nr. 7873/27.09.2012”. De asemenea, s-a mentionat faptul ca ”pe langa proiectul depus ce se va implementa in cladirea care face 
obiectul investitiei prin proiect, mai este depus inca un proiect (SC BESTEL CFM SRL – Achizitie echipamente la SC BESTEL CFM SRL cu acelasi administrator Pop Alin 
Lucian, care se va realiza in interiorul aceleeasi cladiri)” acesta fiind sub A1.2. Mai precizam faptul ca. in prezent hala nu are pereti despartitori intre cele doua 
amplasamente asa cum reiese si din pozele atasate ale proiectelor, iar utilitatile pentru functionarea lor sunt comune. Prin verificarea in cadrul eligibilitatii a celor doua 
proiecte se constata ca SC COLOR SMART CONFECTION SRL achizitioneaza masina de vopsit fire textile iar SC BESTEL CFM SRL achizitioneaza: masina de tricotat 
pentru tricot simplu, masina de tricotat circulara, motostivuitor si autoutilitara de transport de unde rezulta complementaritatea investiţiilor propuse si faptul ca se 
completează în cadrul unui flux tehnologic in cadrul aceleeasi hale, în vederea obţinerii unui produs finit. Din urma acestei analize rezulta ca s-au creat condiţii artificiale 
pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii, proiectul fiind NEELIGIBIL. SC COLOR SMART CONFECTION SRL si SC 
BESTEL CFM SRL au depus cite un proiect in cadrul ses 01/2012 . Cele doua proiecte sunt complementare dupa spusele unuia din reprezentanti nu pot lucra unul fara 
celelalt .elementele artificiale sunt aceiasi locatie a celor doua proiecte ,cele doua societati au acelasi administrator Pop Alin Lucian .consider ca sunt elemente suficiente ca 
sa cosider ca cele doua proiecte au farmitat investitia in scopul obtinerii de sprijin peste limita acceptata in cadrul masurii .In aceste conditii proiectul este NEELIGIBIL

1170 312 M 01 12 6 33 00060 2012 9 28
ACHIZIȚIE DE UTILAJE 

PENTRU AMBALAJE DIN 
MASE PLASTICE

POP LUDOVICA SALAJ Comuna/Oras 
BALAN Sat BALAN - - - - - - - - - - 210.000 0 178.500 0 31.500 179.208.448

Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a 
constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se constata ca reprezentantul legal Pop 
Ludovica, persoana fizica mai detine o firma ca asociat unic ce detine 100% din cota de participare la beneficii si pierderi la firma VIKI SRL. In aceasta situatie proiectul 
beneficiarei POP LUDOVICA este neeligibil. Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al 
ONRC se constata ca reprezentantul legal Pop Ludovica, persoana fizica mai detine o firma ca asociat unic ce detine 100% din cota de participare la beneficii si pierderi la 
firma VIKI SRL. In aceasta situatie proiectul beneficiarei POP LUDOVICA este neeligibil.Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea 
intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Odata cu 
verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se constata ca reprezentantul legal Pop Ludovica, persoana fizica mai detine o firma ca asociat unic ce detine 100% din 
cota de participare la beneficii si pierderi la firma VIKI SRL. In aceasta situatie proiectul beneficiarei POP LUDOVICA este neeligibil.sc VIKI srl are aceiasi piata cu obiectul 
de activitate propus de POP LODOVICA.
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1171 312 M 01 12 6 33 00051 2012 9 28 ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE  LA 
S.C. BESTEL CFM S.R.L.

S.C. BESTEL 
CFM S.R.L. SALAJ

Comuna/Oras 
CRASNA Sat 

CRASNA
- - - - - - - - - - 232.400 0 197.540 0 34.860 179.405.988

Solicitantul nu respecta in totalitate punctul F din Cererea de finantare- Declaratie pe propria raspundere a solicitantului Prin solicitarea de informatii suplimentare, s-a cerut 
revizuirea tuturor calculelor care privesc si viabilitatea tehnico - economica a proiectului, acestea survenind in urma schimbarilor survenite.Nu s-a tinut cont de solicitarile 
prin E3.4, beneficiarul venind cu propriile argumente nefondate privind cele solicitate. Prin solicitarea de informatii suplimentare, s-a cerut revizuirea tuturor calculelor care 
privesc si viabilitatea tehnico - economica a proiectului, acestea survenind in urma schimbarilor survenite.Nu s-a tinut cont de solicitarile prin E3.4, beneficiarul venind cu 
propriile argumente nefondate privind cele solicitate. Nu toate investitiile prevazute prin proiect sunt eligibile in cadrul masurii 312, conform Ghidului solicitantului. Pct. 6 - In 
urma verificarii in teren s-a mentionat in Raportul E4.1 ca “Imobilul in care va fi amplasata investitia este situat in comuna Crasna, nr. 756, jud. Salaj, obtinut in baza unui 
Contract de comodat intre SC FIBREX CO SRL prin asociat unic Pop Traian si SC BESTEL CFM SRL, prin administrator unic Pop Alin Lucian. Mentionam faptul ca, 
Contractul de comodat, intre SC FIBREX CO SRL, cu asociat unic Pop Traian si SC BESTEL CFM SRL prin administrator unic Pop Alin Lucian, are comodata pe o 
perioada de 11 ani o magazie intabulata sub A1.3, identificata cu nr. Cadastral 420/2-C2 intabulata in CF nr. 51222 a loc. Crasna, nr CF vechi nr.487/N cu Incheiere de 
autentificare nr. 7872/27.09.2012”. De asemenea, s-a mentionat faptul ca ”pe langa proiectul depus ce se va implementa in cladirea care face obiectul investitiei prin 
proiect, mai este depus inca un proiect (SC COLOR SMART CONFECTION SRL – Achizitie utilaje pentru vopsirea firului textile, cu acelasi administrator Pop Alin Lucian, 
care se va realiza in interiorul aceleeasi cladiri)” acesta fiind sub A1.2. (Nu este facuta clar o delimatare prin actnotarial). Mai precizam faptul ca. in prezent hala nu are pe
despartitori intre cele doua amplasamente asa cum reiese si din pozele atasate ale proiectelor, iar utilitatile pentru functionarea lor sunt comune. Prin verificarea in cadrul 
eligibilitatii a celor doua proiecte se constata ca SC COLOR SMART CONFECTION SRL achizitioneaza masina de vopsit fire textile iar SC BESTEL CFM SRL 
achizitioneaza: masina de tricotat pentru tricot simplu, masina de tricotat circulara, motostivuitor si autoutilitara de transport de unde rezulta complementaritatea investiţiilor 
propuse si faptul ca se completează în cadrul unui flux tehnologic in cadrul aceleeasi hale, în vederea obţinerii unui produs finit. Din urma acestei analize rezulta ca s-au 
creat condiţii artificiale pentru a beneficia de sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii, proiectul fiind NEELIGIBIL. SC COLOR SMART 
CONFECTION SRL si SC BESTEL CFM SRL au depus cite un proiect in cadrul ses 01/12 m 312. activitatile descrise in mj sunt complementare intentia beneficiarilor este 
ca fluxul tehnologic sa fie compus de ambele proiecte.Acest aspect reeiese si din locatie (aceiasi) si din faptul ca nu exista limita de separatie intre locatia celor doua 
proiecte .Pop Alin Lucian este administrator in ambele societati depunatoare de proiecte In urma acestei analize rezulta ca s-au creat condiţii artificiale pentru a beneficia de 
sprijin şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii, proiectul fiind NEELIGIBIL.

1172 312 C 01 12 6 33 00047 2012 9 28

ÎNFIINȚARE FIRMĂ DE 
PRODUCȚIE  A PRODUSELOR 

COSMETICE  ÎN COM. 
ZIMBOR

S.C. RURAL 
DERMA S.R.L. SALAJ

Comuna/Oras 
ZIMBOR Sat 

ZIMBOR
- - - - - - - - - - 202.581 30.913 172.194 0 30.387 179.578.182

EG 6 - Prin verificarea documentelor de proprietate s-a constatat ca, amplasamentul este in localitatea Zimbor obtinut prin contractual de vanzare cumparare cu incheierea 
de autentificare nr. 7526 din 18.09.2012 vanzator fiind Costin Rozalia, avand CNP nr. 2300610310298 cu domiciliu loc. Zimbor nr. 243. Prin contractual de vanzare-
cumparare, vanzatorul vinde catre SC RURAL DERMA SRLcu reprezentant legal TALOS CALIN dar reprezentata de dl. SAS FLORIN BOGDAN cu CNP 1810921314014, 
suprafata de 1043 mp, teren intravilan, dezmembrat din CF 50450 cu numar cadastral nou 50465 si cota de 43/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum
dezmembrata din CF 50450 cu numar cadastral nou 50469. Mentionam ca, vanzatorul Costin Rozalia a vandut prin dezmembrarea numarului cadastral 50450 si catre SC 
YOURS CLINIC SRL suprafata de 912 mp si cota de 37/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum, si SC RURALCARDIO SRL suprafata de 867 mp si 
cota de 35/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum, aceste doua societati avand proiecte pe FEADR cu nr. F312C011263300063, respectiv 
F312C011263300048; EG 6 - Prin verificarea documentelor de proprietate s-a constatat ca, amplasamentul este in localitatea Zimbor obtinut prin contractual de vanzare 
cumparare cu incheierea de autentificare nr. 7526 din 18.09.2012 vanzator fiind Costin Rozalia, avand CNP nr. 2300610310298 cu domiciliu loc. Zimbor nr. 243. Prin 
contractual de vanzare-cumparare, vanzatorul vinde catre SC RURAL DERMA SRLcu reprezentant legal TALOS CALIN dar reprezentata de dl. SAS FLORIN BOGDAN cu 
CNP 1810921314014, suprafata de 1043 mp, teren intravilan, dezmembrat din CF 50450 cu numar cadastral nou 50465 si cota de 43/342-a parte din suprafata de 342 mp 
teren intravilan – drum, dezmembrata din CF 50450 cu numar cadastral nou 50469. Mentionam ca, vanzatorul Costin Rozalia a vandut prin dezmembrarea numarului 
cadastral 50450 si catre SC YOURS CLINIC SRL suprafata de 912 mp si cota de 37/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum, si SC RURALCARDIO 
SRL suprafata de 867 mp si cota de 35/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum, aceste doua societati avand proiecte pe FEADR cu nr. 
F312C011263300063, respectiv F312C011263300048; 1. Nu se respecta indicatorii din matricea de verificare a viabilitatii economoco-financiare a proiectului (Rata 
rezultatului din exploatare rRe este mai mica de 10% - Nu respecta criteriul). 1. Nu se respecta indicatorii din matricea de verificare a viabilitatii economoco-financiare a 
proiectului (Rata rezultatului din exploatare rRe este mai mica de 10% - Nu respecta criteriul). Pentru bunurile a caror valoare este mai mare de 15000 Euro nu s-au 
prezentat trei oferte;Pentru servicii nu s-a prezentat oferta. Pentru bunurile a caror valoare este mai mare de 15000 Euro nu s-au prezentat trei oferte;Pentru servicii nu s-a 
prezentat oferta. EG 6 - Prin verificarea documentelor de proprietate s-a constatat ca, amplasamentul este in localitatea Zimbor obtinut prin contractual de vanzare 
cumparare cu incheierea de autentificare nr. 7526 din 18.09.2012 vanzator fiind Costin Rozalia, avand CNP nr. 2300610310298 cu domiciliu loc. Zimbor nr. 243. Prin 
contractual de vanzare-cumparare, vanzatorul vinde catre SC RURAL DERMA SRLcu reprezentant legal TALOS CALIN dar reprezentata de dl. SAS FLORIN BOGDAN cu 
CNP 1810921314014, suprafata de 1043 mp, teren intravilan, dezmembrat din CF 50450 cu numar cadastral nou 50465 si cota de 43/342-a parte din suprafata de 342 mp 
teren intravilan – drum, dezmembrata din CF 50450 cu numar cadastral nou 50469. Mentionam ca, vanzatorul Costin Rozalia a vandut prin dezmembrarea numarului 
cadastral 50450 si catre SC YOURS CLINIC SRL suprafata de 912 mp si cota de 37/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum, si SC RURALCARDIO 
SRL suprafata de 867 mp si cota de 35/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum, aceste doua societati avand proiecte pe FEADR cu nr. 
F312C011263300063, respectiv F312C011263300048;Firma de consultanta este SC SOLUTII EXTERNE IN CONSTRUCTII SRL care a intocmit proiectele si pentru SC 
YOURS CLINIC SRL si SC RURAL CARDIO SRL amintite mai sus. Mentionam ca, firma de consultanta SC SOLUTII EXTERNE IN CONSTRUCTII SRL pentru proiectul 
depus pe FEADR F312M011161300054 are dovada cofinantarii prin incasare de la INTERNATIONAL FBS HOLDING SRL, unde cota de participare la beneficii si pierderi 
de 80% apartie lui SAS FLORIN BOGDAN cu CNP 1810921314014;Mentionam ca, dl. SAS FLORIN BOGDAN mai are si alte proiecte pe FEADR si anume SC RURAL 
ORTOMED SRL cu F312C011261300143 cu participare de 90% , S.C. INTERVENTII TEHNICE DE SPECIALITATE S.R.L cu F312C011161300060 fiind reprezentant 
legal si S.C. MESTESUGUL SATULUI S.R.L cu F312C011163300074 fiind reprezentant legal;Luand in considerare cele precizate la punctele de mai sus, se considera ca 
beneficiarul SC RURAL DERMA SRL a creat conditii artificiale, proiectul fiind declarant NEELIGIBIL. EG 6 - Prin verificarea documentelor de proprietate s-a constatat ca, 
amplasamentul este in localitatea Zimbor obtinut prin contractual de vanzare cumparare cu incheierea de autentificare nr. 7526 din 18.09.2012 vanzator fiind Costin 
Rozalia, avand CNP nr. 2300610310298 cu domiciliu loc. Zimbor nr. 243. Prin contractual de vanzare-cumparare, vanzatorul vinde catre SC RURAL DERMA SRLcu 
reprezentant legal TALOS CALIN dar reprezentata de dl. SAS FLORIN BOGDAN cu CNP 1810921314014, suprafata de 1043 mp, teren intravilan, dezmembrat din CF 
50450 cu numar cadastral nou 50465 si cota de 43/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum, dezmembrata din CF 50450 cu numar cadastral nou 
50469. Mentionam ca, vanzatorul Costin Rozalia a vandut prin dezmembrarea numarului cadastral 50450 si catre SC YOURS CLINIC SRL suprafata de 912 mp si cota de 
37/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum, si SC RURALCARDIO SRL suprafata de 867 mp si cota de 35/342-a parte din suprafata de 342 mp teren 
intravilan – drum aceste doua societati avand proiecte pe FEADR cu nr F312C011263300063 respectiv F312C011263300048;Firma de consultanta este SC SOLUT

1173 312 C 01 12 6 33 00048 2012 9 28

ÎNFIINȚARE FIRMĂ DE 
PRODUCERE A 

MEDICAMENTELOR DIN 
PLANTE NATURISTE

S.C. 
RURALCARDIO 

S.R.L
SALAJ

Comuna/Oras 
ZIMBOR Sat 

ZIMBOR
- - - - - - - - - - 210.979 31.063 179.332 0 31.647 179.757.514

EG 6 - Prin verificarea documentelor de proprietate s-a constatat ca, amplasamentul este in localitatea Zimbor obtinut prin contractual de vanzare cumparare cu incheierea 
de autentificare nr. 7523 din 18.09.2012 vanzator fiind Costin Rozalia, avand CNP nr. 2300610310298 cu domiciliu loc. Zimbor nr. 243. Prin contractual de vanzare 
cumparare vanzatorul vinde suprafata de 867 mp, teren intravilan, dezmembrat din CF 50450 cu numar cadastral nou 50465 si cota de 35/342-a parte din suprafata de 342 
mp teren intravilan – drum dezmembrata din CF 50450 cu numar cadastral nou 50469. Mentionam ca, vanzatorul Costin Rozalia a vandut prin dezmembrarea numarului 
cadastral 50450 si catre SC YOURS CLINIC SRL suprafata de 912 mp si cota de 37/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum, si SC RURAL DERMA 
SRL suprafata de 1043 mp si cota de 43/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum aceste doua societati avand proiecte pe FEADR cu nr. 
F312C011263300063 respectiv F312C011263300047; EG 6 - Prin verificarea documentelor de proprietate s-a constatat ca, amplasamentul este in localitatea Zimbor 
obtinut prin contractual de vanzare cumparare cu incheierea de autentificare nr. 7523 din 18.09.2012 vanzator fiind Costin Rozalia, avand CNP nr. 2300610310298 cu 
domiciliu loc. Zimbor nr. 243. Prin contractual de vanzare cumparare vanzatorul vinde suprafata de 867 mp, teren intravilan, dezmembrat din CF 50450 cu numar cadastral 
nou 50465 si cota de 35/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum dezmembrata din CF 50450 cu numar cadastral nou 50469. Mentionam ca, vanzatorul 
Costin Rozalia a vandut prin dezmembrarea numarului cadastral 50450 si catre SC YOURS CLINIC SRL suprafata de 912 mp si cota de 37/342-a parte din suprafata de 
342 mp teren intravilan – drum, si SC RURAL DERMA SRL suprafata de 1043 mp si cota de 43/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum aceste doua 
societati avand proiecte pe FEADR cu nr. F312C011263300063 respectiv F312C011263300047; EG 6 - Prin verificarea documentelor de proprietate s-a constatat ca, 
amplasamentul este in localitatea Zimbor obtinut prin contractual de vanzare cumparare cu incheierea de autentificare nr. 7523 din 18.09.2012 vanzator fiind Costin 
Rozalia, avand CNP nr. 2300610310298 cu domiciliu loc. Zimbor nr. 243. Prin contractual de vanzare cumparare vanzatorul vinde suprafata de 867 mp, teren intravilan, 
dezmembrat din CF 50450 cu numar cadastral nou 50465 si cota de 35/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum dezmembrata din CF 50450 cu numar 
cadastral nou 50469. Mentionam ca, vanzatorul Costin Rozalia a vandut prin dezmembrarea numarului cadastral 50450 si catre SC YOURS CLINIC SRL suprafata de 912 
mp si cota de 37/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum, si SC RURAL DERMA SRL suprafata de 1043 mp si cota de 43/342-a parte din suprafata de 
342 mp teren intravilan – drum aceste doua societati avand proiecte pe FEADR cu nr. F312C011263300063 respectiv F312C011263300047;SC RURAL CARDIO SRL are 
sediul social in loc. Cizer, Sat Pria, nr. 298, camera 5, iar SC YOURS CLINIC SRL are sediul social in loc. Cizer, Sat Pria, nr. 298, camera 1;Firma de consultanta este SC 
SOLUTII EXTERNE IN CONSTRUCTII SRL care a intocmit proiectele si pentru SC YOURS CLINIC SRL si SC RURAL DERMA SRL amintite mai sus. Mentionam ca 
firma de consultanta SC SOLUTII EXTERNE IN CONSTRUCTII SRL pentru proiectul depus pe FEADR F312M011161300054 are dovada cofinantarii prin incasare de la 
INTERNATIONAL FBS HOLDING SRL, unde cota de participare la beneficii si pierderi de 80% apartie lui SAS FLORIN BOGDAN cu CNP 1810921314014;SC RURAL 
CARDIO SRL are asigurata sursa de finantare prin scrisoarea de confort angajanta nr. 257/28.09.2012, in valoare de 25.848 euro si prin extrasul de cont cu depunere 
numerar in valoare de 27.035 RON de la SAS FLORIN BOGDAN , acesta prin verificarea prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului s-a 
constatat ca, detine cota de participare la beneficii si pierderi de 80% si in INTERNATIONAL FBS HOLDING SRL avand proiecte depuse pe FEADR si anume SC RURAL 
ORTOMED SRL cu F312C011261300143 cu participare de 90% , S.C. INTERVENTII TEHNICE DE SPECIALITATE S.R.L cu F312C011161300060 fiind reprezentant 
legal si S.C. MESTESUGUL SATULUI S.R.L cu F312C011163300074 fiind reprezentant legal;Luand in considerare cele precizate la punctele de mai sus, se considera ca 
beneficiarul SC RURAL DERMA SRL a creat conditii artificiale, proiectul fiind declarant NEELIGIBIL. EG 6 - Prin verificarea documentelor de proprietate s-a constatat ca, 
amplasamentul este in localitatea Zimbor obtinut prin contractual de vanzare cumparare cu incheierea de autentificare nr. 7523 din 18.09.2012 vanzator fiind Costin 
Rozalia, avand CNP nr. 2300610310298 cu domiciliu loc. Zimbor nr. 243. Prin contractual de vanzare cumparare vanzatorul vinde suprafata de 867 mp, teren intravilan, 
dezmembrat din CF 50450 cu numar cadastral nou 50465 si cota de 35/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum dezmembrata din CF 50450 cu numar 
cadastral nou 50469. Mentionam ca, vanzatorul Costin Rozalia a vandut prin dezmembrarea numarului cadastral 50450 si catre SC YOURS CLINIC SRL suprafata de 912 
mp si cota de 37/342-a parte din suprafata de 342 mp teren intravilan – drum, si SC RURAL DERMA SRL suprafata de 1043 mp si cota de 43/342-a parte din suprafata de 
342 mp teren intravilan – drum aceste doua societati avand proiecte pe FEADR cu nr. F312C011263300063 respectiv F312C011263300047;SC RURAL CARDIO SRL are 
sediul social in loc. Cizer, Sat Pria, nr. 298, camera 5, iar SC YOURS CLINIC SRL are sediul social in loc. Cizer, Sat Pria, nr. 298, camera 1;Firma de consultanta este SC 
SOLUTII EXTERNE IN CONSTRUCTII SRL care a intocmit proiectele si pentru SC YOURS CLINIC SRL si SC RURAL DERMA SRL amintite mai sus. Mentionam ca 
firma de consultanta SC SOLUTII EXTERNE IN CONSTRUCTII SRL pentru proiectul depus pe FEADR F312M011161300054 are dovada cofinantarii prin incasare de la 
INTERNATIONAL FBS HOLDING SRL unde cota de participare la beneficii si pierderi de 80% apartie lui SAS FLORIN BOGDAN cu CNP 1810921314014;SC RURAL
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1174 312 M 01 12 6 33 00041 2012 9 28

ACHIZITIE UTILAJE 
TEHNOLOGICE PT 

PRODUCERE OBIECTE DIN 
PLASTIC IN LOC. SOMES-

ODORHEI, JUD. SALAJ

SC TIKA 
GARDEN PLAST 

SRL
SALAJ

Comuna/Oras 
SOMES-ODORHEI 

Sat SOMES-
ODORHEI

- - - - - - - - - - 129.000 0 109.650 0 19.350 179.867.164

Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a 
constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se 
constata ca reprezentantul legal Vig Tibor Sandor asociat unic al SC TIKA GARDEN SRL mai detine intreprinderea individuala in functiune Vig Tibor Sandor I.I.cu drepturi 
depline. In acesta situatie beneficiarul SC TIKA GARDEN SRL nu este intreprindere autonoma, proiectul fiind neeligibil. Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4
– Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul 
intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se constata ca reprezentantul legal Vig Tibor Sandor asociat 
unic al SC TIKA GARDEN SRL mai detine intreprinderea individuala in functiune Vig Tibor Sandor I.I.cu drepturi depline. In acesta situatie beneficiarul SC TIKA GARDEN 
SRL nu este intreprindere autonoma, proiectul fiind neeligibil. Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria 
intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. 
Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se constata ca reprezentantul legal Vig Tibor Sandor asociat unic al SC TIKA GARDEN SRL mai detine 
intreprinderea individuala in functiune Vig Tibor Sandor I.I.cu drepturi depline. In acesta situatie beneficiarul SC TIKA GARDEN SRL nu este intreprindere autonoma, 
proiectul fiind neeligibil.

1175 312 C 01 12 6 33 00033 2012 9 28

ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
CONSTRUCTIE HALA 

METALICA LA SC METSTEEL 
BALANCE SRL

SC METSTEEL 
BALANCE SRL SALAJ

Comuna/Oras 
HERECLEAN Sat 

HERECLEAN
- - - - - - - - - - 229.796 11.500 195.326 0 34.470 180.062.490

Beneficiarul de proiect,mai este actionar majoritar si in alte firme asa cum reiese din extrasele tiparite de la RECOM,astfel:Barbul- Lucacel Adela- Viorica PFAMETSTEEL 
BALANCE SRL - Asociat unic 100%(priect depus spre finantare, cod CAEN2511-Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice, cu 
acivitate autorizata conform art 15/L359/2004).T &amp; C DESIGN SRL - Barbul Adela asociat 50%, cod CAEN 2511 NEAUTORIZATT&amp; DESIGN ART SRL - Barbul 
Adela asociat 50%, cod CAEN 2511 AUTORIZAT conform art 15/L359/2004 din data de 24.07.2012 Nu sunt prezentate oferte pentru servicii si nici extras din baza de date 
APDRP. Proictul este declarat NEELIGIBIL pe motiv ca:Beneficiarul de proiect,mai este actionar majoritar si in alte firme asa cum reiese din extrasele tiparite de la 
RECOM,astfel:Barbul- Lucacel Adela- Viorica PFAMETSTEEL BALANCE SRL - Asociat unic 100%(priect depus spre finantare, cod CAEN2511-Fabricarea de constructii 
metalice si parti componente ale structurilor metalice, cu acivitate autorizata conform art 15/L359/2004).T &amp; C DESIGN SRL - Barbul Adela asociat 50%, cod CAEN 
2511 NEAUTORIZATT&amp; DESIGN ART SRL - Barbul Adela asociat 50%, cod CAEN 2511 AUTORIZAT conform art 15/L359/2004 din data de 24.07.2012

1176 312 M 01 12 6 33 00037 2012 9 28
ACHIZITIE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE LA SC 

UNIVERSAL EURO BUILD SRL

SC UNIVERSAL 
EURO BUILD SRL SALAJ Comuna/Oras SAG 

Sat FIZES - - - - - - - - - - 204.800 0 174.080 0 30.720 180.236.570

Beneficiarul proiectului nu se incadreaza ca si cod CAEN deoarece:Cod CAEN 2370 - Taierea, fasonarea, si finisarea pietreiAceasta clasa include:Taierea, fasonarea si 
prelucrarea pietrei ptr a fi utilizate in constructia de cladiri, de monumente funerare, de drumuri, ca material de acoperire etc.Fabricarea mobilierului de piatraAceasta clasa 
exclude:Activitati in cariere, de exemplu productia de pietre neprelucrateProductia de pietre de moara, pietre abrasive si produse similare De asemenea: La Pct. 1.1 In urma 
verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca 
beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se constata ca 
reprezentantul legal DREGAN DELIAN- NICOLAE asociat unic al SC UNIVERSAL EURU BUILD SRL detine 100% din cota de participare la beneficii si pierderi ; mai 
detine 33,34% din cota de participare la beneficii si pierderi la EURO TRANS UNIVERSAL SRL; 95% din cota de participare la beneficii si pierderi la PODGORIA 
SILVANIA SRL.In acesta situatie beneficiarul SC UNIVERSAL EURO BUILD SRL nu este intreprindere autonoma, proiectul fiind neeligibil. Beneficiarul proiectului nu se 
incadreaza ca si cod CAEN deoarece:Cod CAEN 2370 - Taierea, fasonarea, si finisarea pietreiAceasta clasa include:Taierea, fasonarea si prelucrarea pietrei ptr a fi utilizate 
in constructia de cladiri, de monumente funerare, de drumuri, ca material de acoperire etc.Fabricarea mobilierului de piatraAceasta clasa exclude:Activitati in cariere, de 
exemplu productia de pietre neprelucrateProductia de pietre de moara, pietre abrasive si produse similare De asemenea: La Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Ane
4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca beneficiarul nu a declarat corect 
statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se constata ca reprezentantul legal DREGAN 
DELIAN- NICOLAE asociat unic al SC UNIVERSAL EURU BUILD SRL detine 100% din cota de participare la beneficii si pierderi ; mai detine 33,34% din cota de 
participare la beneficii si pierderi la EURO TRANS UNIVERSAL SRL; 95% din cota de participare la beneficii si pierderi la PODGORIA SILVANIA SRL.In acesta situatie 
beneficiarul SC UNIVERSAL EURO BUILD SRL nu este intreprindere autonoma, proiectul fiind neeligibil. Beneficiarul proiectului nu se incadreaza ca si cod CAEN 
deoarece:Cod CAEN 2370 - Taierea, fasonarea, si finisarea pietreiAceasta clasa include:Taierea, fasonarea si prelucrarea pietrei ptr a fi utilizate in constructia de cladiri, de 
monumente funerare, de drumuri, ca material de acoperire etc.Fabricarea mobilierului de piatraAceasta clasa exclude:Activitati in cariere, de exemplu productia de pietre 
neprelucrateProductia de pietre de moara, pietre abrasive si produse similareDe asemenea:La Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind 
incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind 
bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se constata ca reprezentantul legal DREGAN DELIAN- NICOLAE asociat unic 
al SC UNIVERSAL EURU BUILD SRL detine 100% din cota de participare la beneficii si pierderi ; mai detine 33,34% din cota de participare la beneficii si pierderi la EURO 
TRANS UNIVERSAL SRL; 95% din cota de participare la beneficii si pierderi la PODGORIA SILVANIA SRL.In acesta situatie beneficiarul SC UNIVERSAL EURO BUILD 
SRL nu este intreprindere autonoma, proiectul fiind neeligibil. Beneficiarul proiectului nu se incadreaza ca si cod CAEN deoarece:Cod CAEN 2370 - Taierea, fasonarea, si 
finisarea pietreiAceasta clasa include:Taierea, fasonarea si prelucrarea pietrei ptr a fi utilizate in constructia de cladiri, de monumente funerare, de drumuri, ca material de 
acoperire etc.Fabricarea mobilierului de piatraAceasta clasa exclude:Activitati in cariere, de exemplu productia de pietre neprelucrateProductia de pietre de moara, pietre 
abrasive si produse similareDe asemenea:La Pct. 1.1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor 
mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca beneficiarul nu a declarat corect statutul intreprinderii, fiind bifata ca intreprindere autonoma. Odata cu 
verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC se constata ca reprezentantul legal DREGAN DELIAN- NICOLAE asociat unic al SC UNIVERSAL EURU BUILD SRL 
detine 100% din cota de participare la beneficii si pierderi ; mai detine 33,34% din cota de participare la beneficii si pierderi la EURO TRANS UNIVERSAL SRL; 95% din 
cota de participare la beneficii si pierderi la PODGORIA SILVANIA SRL.In acesta situatie beneficiarul SC UNIVERSAL EURO BUILD SRL nu este intreprindere autonoma, 
proiectul fiind neeligibil.

1177 312 M 01 12 6 33 00027 2012 9 28

TRANSFORMARE SI 
EXTINDERE CASA DE LOCUIT 
IN CABINET STOMATOLOGIC 
SI ACHIZITIE DE  APARATURA 
SI  ECHIPAMENTE SPECIFICE 
ACTIVITATII DE ASISTENTA 

STOMATOLOGICA

S.C. PRODAN 
DENT  S.R.L. SALAJ

Comuna/Oras 
MESESENII DE JOS 

Sat AGHIRES
- - - - - - - - - - 201.508 0 141.055 0 60.453 180.377.625

EG2- Beneficiarul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare, E3.4 cu nr. 16263/28.08.2013 EG2- Beneficiarul nu a raspuns la solicitarea de informatii 
suplimentare, E3.4 cu nr. 16263/28.08.2013 EG2- Beneficiarul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare, E3.4 cu nr. 16263/28.08.2013 EG2- Beneficiarul nu a 
raspuns la solicitarea de informatii suplimentare, E3.4 cu nr. 16263/28.08.2013 EG2- Beneficiarul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare, E3.4 cu nr. 
16263/28.08.2013 EG2- Beneficiarul nu a raspuns la solicitarea de informatii suplimentare, E3.4 cu nr. 16263/28.08.2013

1178 312 M 01 12 6 33 00029 2012 9 28

INFIINTARE 
MICROINTREPRINDERE IN 

LOCALITATEA BABENI, JUD. 
SALAJ

GHIURCO 
ANDRADA SALAJ Comuna/Oras 

BABENI Sat BABENI - - - - - - - - - - 227.000 0 192.950 0 34.050 180.570.575

EG2: Nu s-a depus raspunsul la solicitarea de informatii suplimentre solicitate conform E3.4 nr. 1327/06.06.2013. EG2: Nu s-a depus raspunsul la solicitarea de informatii 
suplimentre solicitate conform E3.4 nr. 1327/06.06.2013. Solicitantul de proiect nu a depus oferte de pret conforme pentru bunuri, iar la solicitarea de informatii 
suplimentare E3.4 nr.1327/06.06.2013, nu a raspuns cu informatii. Prin urmare proiectul se declara neeligibil; Solicitantul de proiect nu indeplineste EG2 si nu a depus 
oferte de pret conforme pentru bunuri, iar la solicitarea de informatii suplimentare E3.4 nr.1327/06.06.2013, nu a raspuns cu informatii. Prin urmare proiectul se declara 
neeligibil; Solicitantul de proiect nu indeplineste EG2 si nu a depus oferte de pret conforme pentru bunuri, iar la solicitarea de informatii suplimentare E3.4 
nr.1327/06.06.2013, nu a raspuns cu informatii. Prin urmare proiectul se declara neeligibil;

1179 312 M 01 12 6 33 00025 2012 9 28 ACHIZITIE DOTARI PENTRU 
FABRICAREA MOBILEI JOZSA JONATAN SALAJ

Comuna/Oras 
PERICEI Sat 

PERICEI
- - - - - - - - - - 191.460 0 162.741 0 28.719 180.733.316

Pct.- 1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 – Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a 
constatat ca beneficiarul JOZSA JONATAN nu a declarat statutul intreprinderii, nefiind bifat tipul intreprinderii si datele de identificare, fiind trecut "Nu e cazul". Odata cu 
verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC s-a constat ca reprezentantul legal JOZSA JONATAN nu detine actiuni in alte intreprinderi. In conformitate metodologia d
verificare a eligibilitatii la pct. 1.1 se specifica "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. De asemenea, la pct. 1.5 din metodologie se mai arata ca "Verificarea se va face si la nivelul persoanei fizice care a depus in 
aceeasi sesiune sau in sesiuni diferite proiecte ca persoana fizica autoritata, intreprindere individuala sau actionar unic sau majoritar al unei societati comerciale, deoarece 
persoana fizica este asimilata actionarului unic si in cazul unei PFA sau II. In acest caz, verificarea se face conform precizarilor de mai sus, persoana fizica fiind unic 
actionar si in cazul unei PFA sau II." Avand in vedere cele precizate mai sus proiectul se declara NEELIGIBIL. beneficiarul nu a complectat declaratia de microintrprindere-
proiectul este neelegibil Pct.3.1 - S-a trecut valoarea de la cap. 4.5 Dotari la cap. 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj. Pct. 1 In urma verificarii precizarilor din Anexa 4.1 
– Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, referitor la tipul intreprinderii s-a constatat ca beneficiarul JOZSA JONATAN nu a 
declarat statutul intreprinderii, nefiind bifat tipul intreprinderii si datele de identificare, fiind trecut "Nu e cazul". Odata cu verificarea prin serviciul online RECOM al ONRC s
constat ca reprezentantul legal JOZSA JONATAN nu detine actiuni in alte intreprinderi. In conformitate metodologia de verificare a eligibilitatii la pct. 1.1 se specifica "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. 
De asemenea, la pct. 1.5 din metodologie se mai arata ca "Verificarea se va face si la nivelul persoanei fizice care a depus in aceeasi sesiune sau in sesiuni diferite proiecte 
ca persoana fizica autoritata, intreprindere individuala sau actionar unic sau majoritar al unei societati comerciale, deoarece persoana fizica este asimilata actionarului unic
in cazul unei PFA sau II. In acest caz, verificarea se face conform precizarilor de mai sus, persoana fizica fiind unic actionar si in cazul unei PFA sau II." Avand in vedere 
cele precizate mai sus proiectul se declara NEELIGIBIL.
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1180 312 M 01 12 7 34 00005 2012 9 21
ACHIZIȚIE DE UTILAJE ȘI 

ECHIPAMENTE LA SC 
POLEXX SCAVI SRL

SC POLEXX 
SCAVI SRL SIBIU

Comuna/Oras 
SLIMNIC Sat 

SLIMNIC
- - - - - - - - - - 107.100 0 74.970 0 32.130 180.808.286

La prezenta fisa de verificare expertul a atasat extras din baza de date pentru categoria sevicii, iar pentru categoria bunuri solicitantul a atasat 3 oferte la cererea de finant
Solicitantul SC POLEXX SCAVI SRL cu titlul ”Achizitie de utilaje si echipamente la SC POLEXX SCAVI SRL” s-a identificat a avea titlul proiectului la fel cu alte 3 proiecte 
depuse pe aceeasi masura si aceeasi sesiune, si anume: SC UTILAJSIB SRL, SC NICOMAR UTILAJE SRL si SC TUNA TRUK SRL. Solicitantul intentioneaza sa 
achizitioneze un mini- incarcator frontal, un miniexcavator si un vibrocompactor. Ceilalti solicitanti intentioneaza sa achizitioneze urmatoarele utilaje: SC UTILAJSIB SRL- 
un buldoexcavator, SC NICOMAR UTILAJE SRL- 1 buldoexcavator pe roti si SC TUNA TRUK SRL- 1 buldoexcavator. Din analiza celor mentionate reiese faptul ca 
investitiile sunt complementare.Din analiza documentelor prezentate in Cererea de finantare si ca urmare a vizitei pe teren, reiese ca pentru gararea utilajelor propuse 
solicitantul SC POLEXX SCAVI SRL a incheiat contractul de comodat nr. 1291/ 18.09.2012, pentru o suprafata de 58 mp din nr. Topo 100709, proprietarii terenului fiind 
FRATILA IOAN si sotia sa FRATILA GABRIELA – MARIA.Ceilalti 3 solicitanti, SC UTILAJSIB SRL, SC NICOMAR UTILAJE SRL, SC TUNA TRUK SRL, au de asemenea 
incheiate contracte de comodat, fiecare pe o suprafata de 58 mp din acelasi nr. Topo, respectiv 100709, proprietarii terenului fiind aceeasi, respectiv FRATILA IOAN si sotia 
sa FRATILA GABRIELA – MARIA.Solicitantul SC POLEXX SCAVI SRL are acelasi sediu social, si anume strada Podului, nr. 24, ca si solicitantii SC NICOMAR UTILAJE 
SRL si SC TUNA TRUK SRL. Incheierea de Autentificare a contractului de comodat are aceeasi data pentru toti cei 4 solicitanti, 18.01.2013 si au acelasi notar public, 
Dragomir Ovidiu Ioan. Cererile de inscriere la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara sunt depuse in aceeasi zi, in data de 21 sept. 2012. Ofertele de pret pentru utilaje 
sunt elaborate de aceeasi ofertanti: European Machines Ltd, SC LGK Equipment SRL, SC Linc Gab Construct SRL, au aceeasi data de eliberare, 20.08.2012 si numerele 
de inregistrare sunt consecutive.Solicitantul are acelasi numar de fax( 0369814317), aceeasi banca( PIRAEUS BANK), acelasi elaborator de proiect, si anume SC LICINIU 
SRL,cu ceilalti 3 solicitant.Avand in vedere cele mentionate mai sus s-a constatat ca investitia a fost fractionata artificial pentru a beneficia de plati ( sprijin). Proiectul este 
neeligibil deoarece solicitantul a creat conditii artificiale. Solicitantul SC POLEXX SCAVI SRL cu titlul ”Achizitie de utilaje si echipamente la SC POLEXX SCAVI SRL” s-a 
identificat a avea titlul proiectului la fel cu alte 3 proiecte depuse pe aceeasi masura si aceeasi sesiune, si anume: SC UTILAJSIB SRL, SC NICOMAR UTILAJE SRL si SC 
TUNA TRUK SRL. Solicitantul intentioneaza sa achizitioneze un mini- incarcator frontal, un miniexcavator si un vibrocompactor. Ceilalti solicitanti intentioneaza sa 
achizitioneze urmatoarele utilaje: SC UTILAJSIB SRL- un buldoexcavator, SC NICOMAR UTILAJE SRL- 1 buldoexcavator pe roti si SC TUNA TRUK SRL- 1 
buldoexcavator. Din analiza celor mentionate reiese faptul ca investitiile sunt complementare.Din analiza documentelor prezentate in Cererea de finantare si ca urmare a 
vizitei pe teren, reiese ca pentru gararea utilajelor propuse solicitantul SC POLEXX SCAVI SRL a incheiat contractul de comodat nr. 1291/ 18.09.2012, pentru o suprafata 
de 58 mp din nr. Topo 100709, proprietarii terenului fiind FRATILA IOAN si sotia sa FRATILA GABRIELA – MARIA.Ceilalti 3 solicitanti, SC UTILAJSIB SRL, SC 
NICOMAR UTILAJE SRL, SC TUNA TRUK SRL, au de asemenea incheiate contracte de comodat, fiecare pe o suprafata de 58 mp din acelasi nr. Topo, respectiv 100709, 
proprietarii terenului fiind aceeasi, respectiv FRATILA IOAN si sotia sa FRATILA GABRIELA – MARIA.Solicitantul SC POLEXX SCAVI SRL are acelasi sediu social, si 
anume strada Podului, nr. 24, ca si solicitantii SC NICOMAR UTILAJE SRL si SC TUNA TRUK SRL. Incheierea de Autentificare a contractului de comodat are aceeasi 
data pentru toti cei 4 solicitanti, 18.01.2013 si au acelasi notar public, Dragomir Ovidiu Ioan. Cererile de inscriere la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara sunt depuse 
in aceeasi zi, in data de 21 sept. 2012. Ofertele de pret pentru utilaje sunt elaborate de aceeasi ofertanti: European Machines Ltd, SC LGK Equipment SRL, SC Linc Gab 
Construct SRL, au aceeasi data de eliberare, 20.08.2012 si numerele de inregistrare sunt consecutive.Solicitantul are acelasi numar de fax( 0369814317), aceeasi banca( 
PIRAEUS BANK), acelasi elaborator de proiect, si anume SC LICINIU SRL,cu ceilalti 3 solicitant.Avand in vedere cele mentionate mai sus s-a constatat ca investitia a fost 
fractionata artificial pentru a beneficia de plati ( sprijin).

1181 312 M 01 12 7 34 00004 2012 9 21
”ACHIZIŢIE DE UTILAJE ȘI 

ECHIPAMENTE LA S.C.  
NICOMAR UTILAJE S.R.L.”

SC NICOMAR 
UTILAJE SRL SIBIU

Comuna/Oras 
SLIMNIC Sat 

SLIMNIC
- - - - - - - - - - 107.100 0 74.970 0 32.130 180.883.256

S-a constatat ca solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) deoarece au fost identificate elemente comune cu alte proiecte care 
conduc la crearea unor conditii artificiale. Elementele comune care s-au identificat sunt: -Titlul proiectului solicitantului :” Achizitie de utilaje si echipamente la SC NICOMA
UTILAJE SRL” este acelasi ca si la alte trei proiecte depuse pe aceeasi masura si in aceeasi sesiune si anume :” Achizitie de utilaje si echipamente la SC UTILAJSIB SRL
” Achizitie de utilaje si echipamente la SC POLEX SCAVI SRL” si ” Achizitie de utilaje si echipamente la SC TUNA TRUK SRL”. -Sediul social al societatii se afla la aceeas
adresa - com. Slimnic str Podului nr 24- ca si la societatile SC POLEX SCAVI SRL si SC TUNA TRUK SRL. -Amplasarea proiectului - com Slimnic, jud Sibiu - este acelas
la toate cele patru societati : SC NICOMAR UTILAJE SRL, SC UTILAJSIB SRL, SC POLEX SCAVI SRL si SC TUNA TRUK SRL. -Consultantul proiectului, SC Liciniu 
SRL este acelasi la toate cele patru proiecte. -Solicitantul intentioneaza sa achizitioneze un buldoexcavator pe roti, SC UTILAJSIB SRL un buldoexcavator,SC POLEX 
SCAVI SRL un mini incarcator frontal, un miniexcavator si un vibrocompactor, iar SC TUNA TRUK SRL. un buldoexcavator. Din analiza celor mentionate reiese faptul ca 
investitiile sunt complementare. -Din analiza documentelor prezentate in Cererea de finantare si in urma efectuarii vizitei pe teren, reiese faptul ca pentru gararea utilajului 
solicitantul a incheiat un Contract de comodat cu nr 1289/18.09.2012 pentru o suprafata de 58 mp din nr topo 100709,proprietarii terenului fiind Fratila Ioan si sotia Fratila 
Gabriela-Maria. Ceilalti trei solicitanti SC UTILAJSIB SRL, SC POLEX SCAVI SRL si SC TUNA TRUK SRL. au de asemenea incheiate contracte de comodat fiecare 
pentru cite o suprafata de 58 mp din acelasi nr topo, proprietarii terenului fiind aceiasi Fratila Ioan si sotia Fratila Gabriela-Maria. Incheierea de autentificare poarta aceeasi 
data – 18.09.2012 – pentru toate cele patru societati. Toate cele patru parcele se afla in aceeasi incinta la aceeasi adresa respectiv com. Slimnic str Podului nr 24. -Ofertele 
de pret pentru utilaje sunt elaborate pentru toate cele patru societati de catre aceiasi ofertanti : European Machines Ltd, SC LGK Equipment SRL, SC Linc Gab Construct 
SRL avind aceeasi data de eliberare – 20.08.2012-.si numere de inregistrare consecutive. S-a constatat ca solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia 
de plati (sprijin) deoarece au fost identificate elemente comune cu alte proiecte care conduc la crearea unor conditii artificiale. Elementele comune care s-au identificat sun
Titlul proiectului solicitantului :” Achizitie de utilaje si echipamente la SC NICOMAR UTILAJE SRL” este acelasi ca si la alte trei proiecte depuse pe aceeasi masura si in 
aceeasi sesiune si anume :” Achizitie de utilaje si echipamente la SC UTILAJSIB SRL”, ” Achizitie de utilaje si echipamente la SC POLEX SCAVI SRL” si ” Achizitie de 
utilaje si echipamente la SC TUNA TRUK SRL”. -Sediul social al societatii se afla la aceeasi adresa - com. Slimnic str Podului nr 24- ca si la societatile SC POLEX SCAVI 
SRL si SC TUNA TRUK SRL. -Amplasarea proiectului - com Slimnic, jud Sibiu - este acelasi la toate cele patru societati : SC NICOMAR UTILAJE SRL, SC UTILAJSIB 
SRL, SC POLEX SCAVI SRL si SC TUNA TRUK SRL. -Consultantul proiectului, SC Liciniu SRL este acelasi la toate cele patru proiecte. -Solicitantul intentioneaza sa 
achizitioneze un buldoexcavator pe roti, SC UTILAJSIB SRL un buldoexcavator,SC POLEX SCAVI SRL un mini incarcator frontal, un miniexcavator si un vibrocompactor, 
iar SC TUNA TRUK SRL. un buldoexcavator. Din analiza celor mentionate reiese faptul ca investitiile sunt complementare. -Din analiza documentelor prezentate in Cererea 
de finantare si in urma efectuarii vizitei pe teren, reiese faptul ca pentru gararea utilajului solicitantul a incheiat un Contract de comodat cu nr 1289/18.09.2012 pentru o 
suprafata de 58 mp din nr topo 100709,proprietarii terenului fiind Fratila Ioan si sotia Fratila Gabriela-Maria. Ceilalti trei solicitanti SC UTILAJSIB SRL, SC POLEX SCAVI 
SRL si SC TUNA TRUK SRL. au de asemenea incheiate contracte de comodat fiecare pentru cite o suprafata de 58 mp din acelasi nr topo, proprietarii terenului fiind 
aceiasi Fratila Ioan si sotia Fratila Gabriela-Maria. Incheierea de autentificare poarta aceeasi data – 18.09.2012 – pentru toate cele patru societati. Toate cele patru parcele 
se afla in aceeasi incinta la aceeasi adresa respectiv com. Slimnic str Podului nr 24. -Ofertele de pret pentru utilaje sunt elaborate pentru toate cele patru societati de catre 
aceiasi ofertanti : European Machines Ltd, SC LGK Equipment SRL, SC Linc Gab Construct SRL avind aceeasi data de eliberare – 20.08.2012-.si numere de inregistrare 
consecutive.

1182 312 M 01 12 7 34 00003 2012 9 21
”ACHIZIȚIE DE UTILAJE ȘI 

ECHIPAMENTE LA SC TUNA 
TRUK SRL”

SC TUNA TRUK 
SRL SIBIU

Comuna/Oras 
SLIMNIC Sat 

SLIMNIC
- - - - - - - - - - 107.100 0 74.970 0 32.130 180.958.226

La criteriul EG6 s-a bifat nu, deoarece, am constatat la vizita pe teren ca nu exista spatiu suficient, ca nu se pot face manevre pentru gararea utilajului, schita depusa in 
proiect nu corespunde cu situatia existenta in teren,in ceea ce priveste amplasarea cladirii, ca urmare proiectul este neeligibil. Pentru bunuri solicitantul a depus in Cererea 
de finantare 3 oferte iar pentru servicii expertul a atasat la dosarul administrativ extras din baza de date. La criteriul EG6 s-a bifat nu, deoarece, am constatat la vizita pe 
teren ca nu exista spatiu suficient, ca nu se pot face manevre pentru gararea utilajului, schita depusa in proiect nu corespunde cu situatia existenta in teren,in ceea ce 
priveste amplasarea cladirii, ca urmare proiectul este neeligibil.
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1183 312 M 01 12 7 34 00012 2012 9 25
" ACHIZIȚIE DE UTILAJE ȘI 

ECHIPAMENTE LA S.C. 
UTILAJSIB S.R.L."

UTILAJSIB S.R.L. SIBIU
Comuna/Oras 
SLIMNIC Sat 

SLIMNIC
- - - - - - - - - - 106.575 0 74.602 0 31.973 181.032.828

Pentru categoria de bunuri solicitantul a depus la cererea de finantare 3 oferte, iar pentru categoria de servicii expertul a atasat la disarul administrativ extras din baza de 
date. S-a constatat ca solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati ( sprijin) deoarece au fost identificate elemente comune cu alte proiecte care 
conduc la crearea conditiilor articiale. Elementele comune care s-au identificat sunt:Solicitantul SC UTILAJSIB SRL cu titlul ”Achizitie de utilaje si echipamente la SC 
UTILAJSIB SRL” s-a identificat a avea titlul proiectului la fel cu alte 3 proiecte depuse pe aceeasi masura si aceeasi sesiune, si anume: SC POLEXX SCAVI SRL, SC 
NICOMAR UTILAJE SRL si SC TUNA TRUK SRL. Solicitantul intentioneaza sa achizitioneze un buldoexcavator. Ceilalti solicitanti intentioneaza sa achizitioneze 
urmatoarele utilaje: SC POLEXX SCAVI SRL- un mini- incarcator frontal, 1 miniexcavator, 1 vibrocompactor, SC NICOMAR UTILAJE SRL- 1 buldoexcavator pe roti si SC 
TUNA TRUK SRL- 1 buldoexcavator. Din analiza celor mentionate reiese faptul ca investitiile sunt complementare.Din analiza documentelor prezentate in Cererea de 
finantare si ca urmare a vizitei pe teren, reiese ca pentru gararea utilajului propus solicitantul SC UTILAJSIB SRL a incheiat contractul de comodat nr. 1289/ 18.09.2012, 
pentru o suprafata de 58 mp din nr. Topo 100709, proprietarii terenului fiind FRATILA IOAN si sotia sa FRATILA GABRIELA – MARIA.Ceilalti 3 solicitanti, SC POLEXX 
SCAVI SRL, SC NICOMAR UTILAJE SRL, SC TUNA TRUK SRL, au de asemenea incheiate contracte de comodat, fiecare pe o suprafata de 58 mp din acelasi nr. Topo, 
respectiv 100709, proprietarii terenului fiind aceeasi, respectiv FRATILA IOAN si sotia sa FRATILA GABRIELA – MARIA.Incheierea de Autentificare a contractului de 
comodat are aceeasi data pentru toti cei 4 solicitanti, 18.01.2013 si au acelasi notar public, Dragomir Ovidiu Ioan. Cererile de inscriere la Oficiul de Cadastru si Publicitate 
Imobiliara sunt depuse in aceeasi zi, in data de 21 sept. 2012. Ofertele de pret pentru utilaje sunt elaborate de aceeasi ofertanti: European Machines Ltd, SC LGK 
Equipment SRL, SC Linc Gab Construct SRL, au aceeasi data de eliberare, 20.08.2012 si numerele de inregistrare sunt consecutive.Solicitantul are acelasi numar de fax( 
0369814317), aceeasi banca( PIRAEUS BANK), acelasi elaborator de proiect, si anume SC LICINIU SRL,cu ceilalti 3 solicitant.Reprezentantul legal al proiectului SC 
UTILAJSIB SRL, Muntean Cristina- Maria are acelasi domicilu cu reprezentantul legal al SC NICOMAR UTILAJE SRL, Muntean Simion Radu.Avand in vedere cele 
mentionate mai sus s-a constatat ca investitia a fost fractionata artificial pentru a beneficia de plati ( sprijin). S-a constatat ca solicitantul a creat conditii artificiale necesare 
pentru a beneficia de plati ( sprijin) deoarece au fost identificate elemente comune cu alte proiecte care conduc la crearea conditiilor articiale. Elementele comune care s-au 
identificat sunt:Solicitantul SC UTILAJSIB SRL cu titlul ”Achizitie de utilaje si echipamente la SC UTILAJSIB SRL” s-a identificat a avea titlul proiectului la fel cu alte 3 
proiecte depuse pe aceeasi masura si aceeasi sesiune, si anume: SC POLEXX SCAVI SRL, SC NICOMAR UTILAJE SRL si SC TUNA TRUK SRL. Solicitantul 
intentioneaza sa achizitioneze un buldoexcavator. Ceilalti solicitanti intentioneaza sa achizitioneze urmatoarele utilaje: SC POLEXX SCAVI SRL- un mini- incarcator frontal, 
1 miniexcavator, 1 vibrocompactor, SC NICOMAR UTILAJE SRL- 1 buldoexcavator pe roti si SC TUNA TRUK SRL- 1 buldoexcavator. Din analiza celor mentionate reiese 
faptul ca investitiile sunt complementare.Din analiza documentelor prezentate in Cererea de finantare si ca urmare a vizitei pe teren, reiese ca pentru gararea utilajului 
propus solicitantul SC UTILAJSIB SRL a incheiat contractul de comodat nr. 1289/ 18.09.2012, pentru o suprafata de 58 mp din nr. Topo 100709, proprietarii terenului fiind 
FRATILA IOAN si sotia sa FRATILA GABRIELA – MARIA.Ceilalti 3 solicitanti, SC POLEXX SCAVI SRL, SC NICOMAR UTILAJE SRL, SC TUNA TRUK SRL, au de 
asemenea incheiate contracte de comodat, fiecare pe o suprafata de 58 mp din acelasi nr. Topo, respectiv 100709, proprietarii terenului fiind aceeasi, respectiv FRATILA 
IOAN si sotia sa FRATILA GABRIELA – MARIA.Incheierea de Autentificare a contractului de comodat are aceeasi data pentru toti cei 4 solicitanti, 18.01.2013 si au acelasi 
notar public, Dragomir Ovidiu Ioan. Cererile de inscriere la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara sunt depuse in aceeasi zi, in data de 21 sept. 2012. Ofertele de pret 
pentru utilaje sunt elaborate de aceeasi ofertanti: European Machines Ltd, SC LGK Equipment SRL, SC Linc Gab Construct SRL, au aceeasi data de eliberare, 20.08.2012 
si numerele de inregistrare sunt consecutive.Solicitantul are acelasi numar de fax( 0369814317), aceeasi banca( PIRAEUS BANK), acelasi elaborator de proiect, si anume 
SC LICINIU SRL,cu ceilalti 3 solicitant.Reprezentantul legal al proiectului SC UTILAJSIB SRL, Muntean Cristina- Maria are acelasi domicilu cu reprezentantul legal al SC 
NICOMAR UTILAJE SRL, Muntean Simion Radu.Avand in vedere cele mentionate mai sus s-a constatat ca investitia a fost fractionata artificial pentru a beneficia de plati ( 
sprijin).â

1184 312 M 01 12 7 34 00007 2012 9 25
”ACHIZIȚIE DE UTILAJE ȘI 
ECHIPAMENTE DE CĂTRE 

GLIGA ALEXANDRU”

GLIGA 
ALEXANDRU SIBIU

Comuna/Oras 
ARPASU DE JOS 
Sat ARPASU DE 

SUS

- - - - - - - - - - 107.100 0 74.970 0 32.130 181.107.798

In urma evaluarii cererii de finantare s-a constatat ca solicitantul” Gliga Alexandru” a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) deoarece au fost 
identificate elemente comune cu alte proiecte, fiind evidente crearea conditiilor artificiale.Elementele comune care au fost identificate sunt: un numar de 3 proiecte au fost 
depuse in cadrul aceeasi masuri, aceeasi sesiuni si sunt amplasate in aceiasi localitate, astfel: - Nan Mariana Elena, titlul proiect: Achizitie utilaj pentru pregatirea terenulu
Nan Adelina Maria, titlul proiect: Achizitie de utilaje si echipamente de catre Nan Adelina Maria; - Gliga Alexandru, titlul proiect: Achizitie de utilaje si echipamente de catre 
Gliga Alexandru;Documentele privind cofinantarea sunt eliberate de catre aceasi banca, respectiv Raiffeisen BANK, agentia Avrig, iar suma necesara cofinantarii la ” Gliga 
Alexandru” rezulta din transferuri sume conform extrasului de cont intermediar.Pentru cele doua proiecte ” Gliga Alexandru” si ”Nan Adelina- Maria” ofertele de utilaje, desi 
sunt datate in zile diferite, sunt elaborate de catre aceiasi ofertanti, respectiv: 1. European Machines LTD 2.L.G.K. Equipment S.R.L. 3.S.C. Linc Gab CONSTRUCT 
S.R.LPentru cei doi solicitanti cererile de autentificare ale contractelor de comodat sunt consecutive si sunt emise de acelasi notar public, respectiv Popa Cornelia. 
Solicitanta ” Nan Adelina- Maria” are contractul de comodat incheiat cu numarul de autenitificare 1707/ 12.09.2012, iar solicitantul ” Gliga Alexandru” are contractul de 
comodat incheiat cu numarul de autenitificare 1708/ 12.09.2012.De asemenea, cererile de inscriere ale contractelor de comodat la O.C.P.I. Sibiu sunt eliberate in aceeasi 
zi. Gliga Alexandru are data de inregistrare la cerere de 21 septembrie 2012, nr. 9577, iar Nan Adelina- Maria are cererea inregistrata tot in data de 21 septembrie 2012, nr. 
9576.Solicitantii ” Gliga Alexandru” si ” Nan Adelina- Maria” au acelasi numar de fax 0369814317, acelasi elaborator de proiect, respectiv SC Liciniu SRL.Din analiza 
documentelor pentru cele trei proiecte reiese faptul ca parte din investitii sunt comune iar o parte din investitii sunt complementare. In urma evaluarii cererii de finantare s-a 
constatat ca solicitantul” Gliga Alexandru” a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) deoarece au fost identificate elemente comune cu alte 
proiecte, fiind evidente crearea conditiilor artificiale.Elementele comune care au fost identificate sunt: un numar de 3 proiecte au fost depuse in cadrul aceeasi masuri, 
aceeasi sesiuni si sunt amplasate in aceiasi localitate, astfel: - Nan Mariana Elena, titlul proiect: Achizitie utilaj pentru pregatirea terenului; - Nan Adelina Maria, titlul proiect: 
Achizitie de utilaje si echipamente de catre Nan Adelina Maria; - Gliga Alexandru, titlul proiect: Achizitie de utilaje si echipamente de catre Gliga Alexandru;Documentele 
privind cofinantarea sunt eliberate de catre aceasi banca, respectiv Raiffeisen BANK, agentia Avrig, iar suma necesara cofinantarii la ” Gliga Alexandru” rezulta din 
transferuri sume conform extrasului de cont intermediar.Pentru cele doua proiecte ” Gliga Alexandru” si ”Nan Adelina- Maria” ofertele de utilaje, desi sunt datate in zile 
diferite, sunt elaborate de catre aceiasi ofertanti, respectiv: 1. European Machines LTD 2.L.G.K. Equipment S.R.L. 3.S.C. Linc Gab CONSTRUCT S.R.LPentru cei doi 
solicitanti cererile de autentificare ale contractelor de comodat sunt consecutive si sunt emise de acelasi notar public, respectiv Popa Cornelia. Solicitanta ” Nan Adelina- 
Maria” are contractul de comodat incheiat cu numarul de autenitificare 1707/ 12.09.2012, iar solicitantul ” Gliga Alexandru” are contractul de comodat incheiat cu numarul 
de autenitificare 1708/ 12.09.2012.De asemenea, cererile de inscriere ale contractelor de comodat la O.C.P.I. Sibiu sunt eliberate in aceeasi zi. Gliga Alexandru are data de 
inregistrare la cerere de 21 septembrie 2012, nr. 9577, iar Nan Adelina- Maria are cererea inregistrata tot in data de 21 septembrie 2012, nr. 9576.Solicitantii ” Gliga 
Alexandru” si ” Nan Adelina- Maria” au acelasi numar de fax 0369814317, acelasi elaborator de proiect, respectiv SC Liciniu SRL.Din analiza documentelor pentru cele trei 
proiecte reiese faptul ca parte din investitii sunt comune iar o parte din investitii sunt complementare.

1185 312 M 01 12 7 34 00006 2012 9 25
"ACHIZIȚIE DE UTILAJE ȘI 
ECHIPAMENTE DE CĂTRE 

NAN ADELINA - MARIA".

NAN ADELINA - 
MARIA SIBIU

Comuna/Oras 
ARPASU DE JOS 
Sat ARPASU DE 

SUS

- - - - - - - - - - 48.419 0 33.893 0 14.526 181.141.691

pentru categoria de servicii expertul a depus la prezenta fisa de verificare extras din baza de date, iar pentru bunuri solicitantul a prezentat 3 oferte. In urma evaluarii cererii 
de finantare s-a constatat ca solicitantul” Nan Adelina- Maria” a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) deoarece au fost identificate elemente 
comune cu alte proiecte, fiind evidente crearea conditiilor artificiale.Elementele comune care au fost identificate sunt: un numar de 3 proiecte au fost depuse in cadrul 
aceeasi masuri, aceleasi sesiuni si sunt amplasate in aceeasi localitate, astfel: - Nan Mariana Elena, titlul proiect: Achizitie utilaj pentru pregatirea terenului; - Nan Adelina 
Maria, titlul proiect: Achizitie de utilaje si echipamente de catre Nan Adelina Maria; - Gliga Alexandru, titlul proiect: Achizitie de utilaje si echipamente de catre Gliga 
Alexandru;Solicitanta Nan Adelina Maria a fost identificata a avea grad de rudenie cu solicitanta Nan Mariana Elena, respectiv, mama - Nan Mariana Elena si fiica - Nan 
Adelina Maria.Solicitantele au acelasi domiciliu, respectiv: localitatea Arpasu de Jos, sat Arpasu de Sus, nr.225, jud. Sibiu,deasemenea si numarul de telefon este acelasi: 
0742 060120.Documentele privind cofinantarea sunt eliberate de catre aceasi banca, respectiv Raiffeisen BANK, agentia Avrig, iar suma necesara cofinantarii la Nan 
Adelina- Maria rezulta din returnare debit, conform extrasului de cont intermediar.Pentru cele doua proiecte ofertele de utilaje, desi sunt datate in zile diferite, sunt elaborate 
de catre aceiasi ofertanti, respectiv: 1. European Machines LTD 2.L.G.K. Equipment S.R.L.3.S.C. Linc Gab CONSTRUCT S.R.LPentru doi dintre solicitanti cererile de 
autentificare ale contractelor de comodat sunt consecutive si sunt emise de acelasi notar public, respectiv Popa Cornelia. Solicitanta ” Nan Adelina- Maria” are contractul de 
comodat incheiat cu numarul de autenitificare 1707/ 12.09.2012, iar solicitantul ” Gliga Alexandru” are contractul de comodat incheiat cu numarul de autenitificare 1708/ 
12.09.2012.Solicitantii ” Nan Adelina- Maria”si ” Gliga Alexandru” au acelasi numar de fax 0369814317, acelasi elaborator de proiect, respectiv SC Liciniu SRL.Din analiza 
documentelor pentru cele trei proiecte reiese faptul ca parte din investitii sunt comune iar o parte din investitii sunt complementare. In urma evaluarii cererii de finantare s-a 
constatat ca solicitantul” Nan Adelina- Maria” a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) deoarece au fost identificate elemente comune cu alte 
proiecte, fiind evidente crearea conditiilor artificiale.Elementele comune care au fost identificate sunt: un numar de 3 proiecte au fost depuse in cadrul aceeasi masuri, 
aceleasi sesiuni si sunt amplasate in aceeasi localitate, astfel: - Nan Mariana Elena, titlul proiect: Achizitie utilaj pentru pregatirea terenului; - Nan Adelina Maria, titlul 
proiect: Achizitie de utilaje si echipamente de catre Nan Adelina Maria; - Gliga Alexandru, titlul proiect: Achizitie de utilaje si echipamente de catre Gliga 
Alexandru;Solicitanta Nan Adelina Maria a fost identificata a avea grad de rudenie cu solicitanta Nan Mariana Elena, respectiv, mama - Nan Mariana Elena si fiica - Nan 
Adelina Maria.Solicitantele au acelasi domiciliu, respectiv: localitatea Arpasu de Jos, sat Arpasu de Sus, nr.225, jud. Sibiu,deasemenea si numarul de telefon este acelasi: 
0742 060120.Documentele privind cofinantarea sunt eliberate de catre aceasi banca, respectiv Raiffeisen BANK, agentia Avrig, iar suma necesara cofinantarii la Nan 
Adelina- Maria rezulta din returnare debit, conform extrasului de cont intermediar.Pentru cele doua proiecte ofertele de utilaje, desi sunt datate in zile diferite, sunt elaborate 
de catre aceiasi ofertanti, respectiv: 1. European Machines LTD 2.L.G.K. Equipment S.R.L.3.S.C. Linc Gab CONSTRUCT S.R.LPentru doi dintre solicitanti cererile de 
autentificare ale contractelor de comodat sunt consecutive si sunt emise de acelasi notar public, respectiv Popa Cornelia. Solicitanta ” Nan Adelina- Maria” are contractul de 
comodat incheiat cu numarul de autenitificare 1707/ 12.09.2012, iar solicitantul ” Gliga Alexandru” are contractul de comodat incheiat cu numarul de autenitificare 1708/ 
12.09.2012.Solicitantii ” Nan Adelina- Maria”si ” Gliga Alexandru” au acelasi numar de fax 0369814317, acelasi elaborator de proiect, respectiv SC Liciniu SRL.Din analiza 
documentelor pentru cele trei proiecte reiese faptul ca parte din investitii sunt comune iar o parte din investitii sunt complementare.
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1186 312 M 01 12 7 34 00010 2012 9 25

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
LUCRARI DE PREGATIRE A 
TERENULUI LA SC DEAMUS 

CONSTRUCT SRL DIN 
LOCALITATEA VESTEM, 

COMUNA SELIMBAR, 
JUDETUL SIBIU.

SC DEAMUS 
CONSTRUCT 

SRL
SIBIU

Comuna/Oras 
SELIMBAR Sat 

VESTEM
- - - - - - - - - - 90.371 0 63.260 0 27.111 181.204.951

La EG 6 s-a bifat ”nu”, deoarece solicitantul nu are depuse la cererea de finantare documente care sa dovedeasca dreptul de folosinta asupra terenului pe care urmeaza a fi 
garat utilajul. La cererea de finantare este depus contractul de comodat nr.486/10.09.2012, dar acesta se refera la o alta suprafata de teren. La vizita pe teren si din schita 
depusa la raspunsul informatiilor suplimentare, s-a constatat ca locul de garare al utilajului este altul decat cel specificat in Cererea de finantare. La prezenta fisa de 
verificare expertul a atasat extras din baza de date pentru categoria servicii, iar pentru categoria bunuri solicitantul a atasat 3 oferte. Proiectul este neeligibil deoarece nu a 
fost indeplinit criteriul de eligibilitate EG 6 ” Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/ folosinta asupra terenului pe o periada de cel putin 10 ani”, deoarece: 
locul de garare al utilajului identificat la vizita pe teren nu corespunde cu cel mentionat in planul de situatie prezentat de solicitant prin informatii suplimentare si cu cele 
mentionate in contractul de comodat nr. 486/10.09.2012. In contractul de comodat se mentioneaza ca pentru gararea utilajului se va folosi terenul in cota 1/2 din nr.topo 
8213/407 stb curti constructii, iar la vizita pe teren si in informatiile suplimentare depuse de solicitant, reiese faptul ca terenul pentru gararea utilajului este terenul arabil 
parcela A 693, pentru care solicitantul nu a prezentat documente din care sa reiasa dreptul de folosinta al terenului.

1187 312 M 01 12 7 34 00018 2012 9 26
ACHIZIȚIE DE UTILAJE ȘI 
ECHIPAMENTE LA S.C. 

DÂRJAN CONSTRUCT S.R.L.

DÂRJAN 
CONSTRUCT 

S.R.L.
SIBIU

Comuna/Oras SURA 
MARE Sat SURA 

MARE
- - - - - - - - - - 107.100 0 74.970 0 32.130 181.279.921

La EG6 s-a bifat nu deoarece solicitantul,referitor la dreptul de folosinta a terenului pe o perioada de cel puti 10 ani, mentionez urmatoarele:Contractul de 
folosinta,autentificat cu nr.1307 din 24.09.2013 incheiat intre SC Dirjan si SC Dirjan Construct SRL, se afla sub interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, acestea fiind in 
favoarea BRD G.S.G. S.A.-Agentia Turnisor pentru contractul de credit inregistrat cu nr. 309 din 2007. La cererea de finantare este atasat acordul BRD 
nr.32213/20.09.2012 prin care se mentine interdictiile mentionate anterior precum si ipoteca. Proiectul este neeligibil datorita contractului de credit accesat de catre SC 
DIRJAN SRL, comodanta in contractul de imprumut de folosinta a imobilului situat in localitatea Sura Mare, str.Principala, nr. 466.Contractul de imprumut de 
folosinta,autentificat cu nr.1307 din 24.09.2013 incheiat intre SC Dirjan si SC Dirjan Construct SRL, se afla sub interdictie de instrainare, grevare, inchiriere, acestea fiind in 
favoarea BRD G.S.G. S.A.-Agentia Turnisor pentru contractul de credit inregistrat cu nr. 309 din 2007. La cererea de finantare este atasat acordul BRD 
nr.32213/20.09.2012 prin care se mentine interdictiile mentionate anterior precum si ipoteca.

1188 312 M 01 12 7 34 00015 2012 9 26

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
LUCRARI DE PREGATIRE A 

TERENULUI LA SC MINOMUS 
CONSTRUCT SRL DIN 

LOCALITATEA VESTEM, 
COMUNA SELIMBAR, 

JUDETUL SIBIU

SC MINOMUS 
CONSTRUCT 

SRL
SIBIU

Comuna/Oras 
SELIMBAR Sat 

VESTEM
- - - - - - - - - - 90.371 0 63.260 0 27.111 181.343.181

La EG 6 s-a bifat ”nu”, deoarece solicitantul nu are depuse la cererea de finantare documente care sa dovedeasca dreptul de folosinta asupra terenului pe care urmeaza a fi 
garat utilajul. La cererea de finantare este depus contractul de comodat nr.488/10.09.2012, dar acesta se refera la o alta suprafata de teren. La vizita pe teren si din schita 
depusa la raspunsul informatiilor suplimentare, s-a constatat ca locul de garare al utilajului este altul decat cel specificat in Cererea de finantare. Pentru categoria ” servicii”, 
expertul a depus la prezenta fisa de verificare extras din baza de date, iar pentru categoria ”bunuri” solicitantul a depus o singura oferta de pret.A fost depus de catre expert 
extras din baza de date si pentru categoria ”bunuri”. Proiectul este neeligibil deoarece nu a fost indeplinit criteriul de eligibilitate EG 6 ” Beneficiarul trebuie sa dovedeasca 
dreptul de proprietate/ folosinta asupra terenului pe o periada de cel putin 10 ani”, deoarece: locul de garare al utilajului identificat la vizita pe teren nu corespunde cu cel 
mentionat in planul de situatie prezentat de solicitant prin informatii suplimentare si cu cele mentionate in contractul de comodat nr. 488/10.09.2012. In contractul de 
comodat se mentioneaza ca pentru gararea utilajului se va folosi terenul in cota 1/2 din nr.topo 8213/407 stb curti constructii, iar la vizita pe teren si in informatiile 
suplimentare depuse de solicitant, reiese faptul ca terenul pentru gararea utilajului este terenul arabil parcela A 693, pentru care solicitantul nu a prezentat documente din 
care sa reiasa dreptul de folosinta al terenului.

1189 312 C 01 12 7 34 00026 2012 9 27
INFIINTARE SERVICE AUTO 

SI DOTARE CU 
ECHIPAMENTE SPECIFICE

SC BARM 
SERVICE SRL SIBIU

Comuna/Oras SURA 
MICA Sat SURA 

MICA
- - - - - - - - - - 203.465 21.350 142.426 0 61.039 181.485.607

La verificarea RECOM se constata ca asociatul unic domnul Barbu Mircea Razvan detine 99.29 % din actiunile societatii comerciale SORCANI SRL, societate care isi 
desfasoara activitatea pe aceiasi piata cu activitatea propusa prin proiect. Se constata astfel ca solicitantul este intreprindere legata (prin intermediul persoanei fizice actio
majoritar ) cu o alta societate care isi desfasoara activitatea pe aceiasi piata relevanta.Solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii in doc. 11.3 – Declaratia privind 
incadrarea in categoria microintreprinderilor (autonoma, partenera sau legata) proiectul declarandu-se neeligibil.Solicitantul fiind o intreprindere legata cu SC SORCANI S
care in anul 2011 avea 28 de angajati, depaseste statutul de microintrepindere. S-a bifat nu la EG 1 deoarece solicitantul nu este microintreprindere La verificarea RECOM 
se constata ca asociatul unic domnul Barbu Mircea Razvan detine 99.29 % din actiunile societatii comerciale SORCANI SRL, societate care isi desfasoara activitatea pe 
aceiasi piata cu activitatea propusa prin proiect. Se constata astfel ca solicitantul este intreprindere legata (prin intermediul persoanei fizice actionar majoritar ) cu o alta 
societate care isi desfasoara activitatea pe aceiasi piata relevanta.Solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii in doc. 11.3 – Declaratia privind incadrarea in 
categoria microintreprinderilor (autonoma, partenera sau legata) proiectul declarandu-se neeligibil.Solicitantul fiind o intreprindere legata cu SC SORCANI SRL care in anul 
2011 avea 28 de angajati, depaseste statutul de microintrepindere.

1190 312 C 01 12 7 34 00025 2012 9 27

„CONSTRUCTIE HALA SI 
ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
PRELUCRAREA LEMNULUI SI 
A PRODUSELOR DERIVATE”

DATEȘ MANUELA-
ANCA SIBIU

Comuna/Oras 
ARPASU DE JOS 
Sat ARPASU DE 

SUS

- - - - - - - - - - 230.888 13.295 196.254 0 34.634 181.681.861

S-a bifat NU la punctul 1.2 si 1.5 deoarece din consultarea bazei de date a ONRC si cea FEADR rezulta faptul ca solicitantul persoana fizica DATES MANUELA ANCA, 
care urmeaza sa se autorizeze in Intreprindere Individuala daca proiectul va fi selectat, este asociat unic si administrator a firmei SC DATEMAN TRANS SRL care a 
beneficiat de un proiect cu finantare nerambursabila pe aceiasi masura 312,respectiv cod proiect 312M011070800017 intitulat ”ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
PREGATIREA TERENULUI LA SC DATEMAN TRANS SRL”.Prin urmare, firma SC DATEMAN TRANS SRL a primit un ajutor nerambursabil in valoare de 129.830,57 
euro in doua transe de plata respectiv 74.199.39 euro in datade 14.05.2012 respectiv 55.631,18 in data de 19.07.2012. S-a bifat NU la punctul 1.2 si 1.5 deoarece din 
consultarea bazei de date a ONRC si cea FEADR rezulta faptul ca solicitantul persoana fizica DATES MANUELA ANCA, care urmeaza sa se autorizeze in Intreprindere 
Individuala daca proiectul va fi selectat, este asociat unic si administrator a firmei SC DATEMAN TRANS SRL care a beneficiat de un proiect cu finantare nerambursabila 
pe aceiasi masura 312,respectiv cod proiect 312M011070800017 intitulat ”ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PREGATIREA TERENULUI LA SC DATEMAN TRANS 
SRL”.Prin urmare, firma SC DATEMAN TRANS SRL a primit un ajutor nerambursabil in valoare de 129.830,57 euro in doua transe de plata respectiv 74.199.39 euro in 
datade 14.05.2012 respectiv 55.631,18 in data de 19.07.2012. S-a bifat nu la criteriul EG7 si EG8 din urmatoarele motive:- EG7 pentru dovedirea cofinantarii s-au prezent
doua extrase de cont intermediare, unul in EURO altul in RON, aceste documente nefiind conform procedurii de evaluare aferenta masurii 312 deoarece nu contin soldul 
final al zilei respective;- EG8 solicitantul, persoana fizica, a declarat in Cererea de Finantare in Doc. 17 ”Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului privind respectarea 
regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis” ca NU a mai beneficiat de ajutor de minimis din surse locale, nationale, comunitare sau din alte surse, ori 
din consultarea bazei de date de date a ONRC si cea FEADR rezulta faptul ca solicitantul DATES MANUELA ANCA este asociat unic si administrator a firmei SC 
DATEMAN TRANS SRL care a beneficiat de un proiect cu finantare nerambursabila pe aceiasi masura 312,respectiv cod proiect 312M011070800017 intitulat ”ACHIZITIE 
UTILAJE PENTRU PREGATIREA TERENULUI LA SC DATEMAN TRANS SRL”.Prin urmare, firma SC DATEMAN TRANS SRL a primit un ajutor nerambursabil in doua 
transe de plata respectiv 74.199.39 euro in datade 14.05.2012 respectiv 55.631,18 in data de 19.07.2012, in valoare totala de 129.830,57 euro, iar prin prezentul proiect 
solicita un ajutor de 196.254 euro, incalcand astfel regula de minimis, primind un ajutor de 129.830,57 euro in ultimii 3 ani fiscali. S-a bifat nu la criteriul EG7 si EG8 din 
urmatoarele motive:- EG7 pentru dovedirea cofinantarii s-au prezentat doua extrase de cont intermediare, unul in EURO altul in RON, aceste documente nefiind conform 
procedurii de evaluare aferenta masurii 312 deoarece nu contin soldul final al zilei respective;- EG8 solicitantul, persoana fizica, a declarat in Cererea de Finantare in Doc. 
17 ”Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis” ca NU a mai beneficiat de ajutor de 
minimis din surse locale, nationale, comunitare sau din alte surse, ori din consultarea bazei de date de date a ONRC si cea FEADR rezulta faptul ca solicitantul DATES 
MANUELA ANCA este asociat unic si administrator a firmei SC DATEMAN TRANS SRL care a beneficiat de un proiect cu finantare nerambursabila pe aceiasi masura 
312,respectiv cod proiect 312M011070800017 intitulat ”ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PREGATIREA TERENULUI LA SC DATEMAN TRANS SRL”.Prin urmare, firma 
SC DATEMAN TRANS SRL a primit un ajutor nerambursabil in doua transe de plata respectiv 74.199.39 euro in datade 14.05.2012 respectiv 55.631,18 in data de 
19.07.2012, in valoare totala de 129.830,57 euro, iar prin prezentul proiect solicita un ajutor de 196.254 euro, incalcand astfel regula de minimis, primind un ajutor de 
129.830,57 euro in ultimii 3 ani fiscali. Se poate considera ca ca solicitantul DATES MANUELA ANCA a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi a 
obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii, prin crearea de entitati juridice in mod artificial fapt care constituie o încălcare gravă dispozițiilor legale si 
comunitare care reglementează ”ajutorul de minimis” și a urmărit depășirea plafonului maxim nerambursabil de 200.000 de euro de care poate beneficia un solicitant în 
decursul a trei ani fiscali. Proiectul nu este eligibil nu se indeplinesc punctele 1.2, 1.5, EG7, EG8 si punctul 6 in sensul ca:-S-a bifat NU la punctul 1.2 si 1.5 deoarece din 
consultarea bazei de date a ONRC si cea FEADR rezulta faptul ca solicitantul persoana fizica DATES MANUELA ANCA, care urmeaza sa se autorizeze in Intreprindere 
Individuala daca proiectul va fi selectat, este asociat unic si administrator a firmei SC DATEMAN TRANS SRL care a beneficiat de un proiect cu finantare nerambursabila 
pe aceiasi masura 312,respectiv cod proiect 312M011070800017 intitulat ”ACHIZITIE UTILAJE PENTRU PREGATIREA TERENULUI LA SC DATEMAN TRANS 
SRL”.Prin urmare, firma SC DATEMAN TRANS SRL a primit un ajutor nerambursabil in valoare de 129.830,57 euro in doua transe de plata respectiv 74.199.39 euro in 
datade 14.05.2012 respectiv 55.631,18 in data de 19.07.2012;- EG7 s-a bifat NU, pentru dovedirea cofinantarii s-au prezentat doua extrase de cont intermediare, unul in 
EURO altul in RON, aceste documente nefiind conform procedurii de evaluare aferenta masurii 312 deoarece nu contin soldul final al zilei respective;- EG8 s-a bifat NU, 
solicitantul, persoana fizica, a declarat in Cererea de Finantare in Doc. 17 ”Declaratie pe proprie raspundere a solicitantului privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor 
de stat si a ajutoarelor de minimis” ca NU a mai beneficiat de ajutor de minimis din surse locale, nationale, comunitare sau din alte surse, ori din consultarea bazei de date 
de date a ONRC si cea FEADR rezulta faptul ca solicitantul DATES MANUELA ANCA este asociat unic si administrator a firmei SC DATEMAN TRANS SRL care a

1191 312 C 01 12 7 34 00024 2012 9 27
"CONSTRUIRE HALĂ PENTRU 

SORTARE ȘI BALOTARE 
DEȘEURI RECICLABILE".

ECOSIB CENTER 
S.R.L. SIBIU

Comuna/Oras 
CRISTIAN Sat 

CRISTIAN
- - - - - - - - - - 285.500 29.990 199.850 0 85.650 181.881.711

Criteriul de eligibilitate EG2 nu este indeplinit deoarece solicitantul nu a prezentat raspunsul la Fisa de solicitare de Informatii Suplimentare Criteriul de eligibilitate EG2 nu 
este indeplinit deoarece solicitantul nu a prezentat raspunsul la Fisa de solicitare de Informatii Suplimentare Criteriul de eligibilitate EG2 nu este indeplinit deoarece 
solicitantul nu a prezentat raspunsul la Fisa de solicitare de Informatii Suplimentare Criteriul de eligibilitate EG2 nu este indeplinit deoarece solicitantul nu a prezentat 
raspunsul la Fisa de solicitare de Informatii Suplimentare Solicitantul nu a prezentat raspunsul la Fisa de Soliictare de Informatii Suplimentare Solicitantul nu a prezentat 
raspunsul la Fisa de Soliictare de Informatii Suplimentare Cererea de Finantare este neeligibila deoarece solicitantul nu aprezentat raspunsul la Fisa de Solicitare de 
Informatii Suplimentare Cererea de Finantare este neeligibila deoarece solicitantul nu aprezentat raspunsul la Fisa de Solicitare de Informatii Suplimentare
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1192 312 C 01 12 7 34 00021 2012 9 27
CONSTRUIRE ATELIER 

PRODUCTIE ELEMENTE DIN 
FIER FORJAT SI DIN BETON 

SC ART BETON 
INVEST SRL SIBIU Comuna/Oras 

CARTA Sat CARTA - - - - - - - - - - 235.134 4.800 199.863 0 35.271 182.081.574

Proiectul nu respecta criteriul de eligibilitate EG2,deoarece solicitantul nu a raspuns corect soliciarilor noastre in sensul ca cele doua actiuni sunt considerate 
necomplementare.Conform metodologiei de verificare in cazul in care proiectul prevede investitii din mai multe actiuni se verifica daca aceste actiuni sunt complementare, 
in caz contrar investitia secundara valoric este neeligibila. Solicitantul nu a prezentat devize separate pe cele doua componente,in aceste conditii nu putem calcula costul pe 
fiecare componentaS-au cerut informatii suplimentare privind Intabularea terenului care a facut obiectul contractului de vanzare cumparare Proiectul nu respecta criteriul de 
eligibilitate EG2, matricea de verificare a viabilitatii economico-financiara nu este corect completat deoarece solicitantul nu a raspuns corect soliciarilor noastre in sensul ca 
cele doua actiuni sunt considerate necomplementare.Conform metodologiei de verificare in cazul in care proiectul prevede investitii din mai multe actiuni se verifica daca 
aceste actiuni sunt complementare, in caz contrar investitia secundara valoric este neeligibila. Solicitantul nu a prezentat devize separate pe cele doua componente,in 
aceste conditii nu putem calcula costul pe fiecare componenta. Bugetul indicativ nu este corect completat deoarece solicitantul nu a raspuns corect soliciarilor noastre in 
sensul ca cele doua actiuni sunt considerate necomplementare.Conform metodologiei de verificare in cazul in care proiectul prevede investitii din mai multe actiuni se 
verifica daca aceste actiuni sunt complementare, in caz contrar investitia secundara valoric este neeligibila. Solicitantul nu a prezentat devize separate pe cele doua 
componente,in aceste conditii nu putem calcula costul pe fiecare componenta. Planul financiar nu este corect completat deoarece solicitantul nu a raspuns corect soliciari
noastre in sensul ca cele doua actiuni sunt considerate necomplementare.Conform metodologiei de verificare in cazul in care proiectul prevede investitii din mai multe 
actiuni se verifica daca aceste actiuni sunt complementare, in caz contrar investitia secundara valoric este neeligibila. Solicitantul nu a prezentat devize separate pe cele 
doua componente,in aceste conditii nu putem calcula costul pe fiecare componenta. NEELIGIBIL,deoarece solicitantul nu a raspuns corect soliciarilor noastre in sensul ca 
cele doua actiuni sunt considerate necomplementare.Conform metodologiei de verificare in cazul in care proiectul prevede investitii din mai multe actiuni se verifica daca 
aceste actiuni sunt complementare, in caz contrar investitia secundara valoric este neeligibila. Solicitantul nu a prezentat devize separate pe cele doua componente,in 
aceste conditii nu putem calcula costul pe fiecare componenta. NEELIGIBIL,deoarece solicitantul nu a raspuns corect soliciarilor noastre in sensul ca cele doua actiuni sunt 
considerate necomplementare.Conform metodologiei de verificare in cazul in care proiectul prevede investitii din mai multe actiuni se verifica daca aceste actiuni sunt 
complementare, in caz contrar investitia secundara valoric este neeligibila. Solicitantul nu a prezentat devize separate pe cele doua componente,in aceste conditii nu putem 
calcula costul pe fiecare componenta. Conform ghidului solicitantului-Activitate complementară - activitatea cuprinsă în cadrul unui cod CAEN eligibil care se desfăşoară în 
scopul completării / dezvoltării/ optimizării activităţii majoritar valoricepropuse prin proiect.

1193 312 M 01 12 7 34 00039 2012 9 28 "ACHIZITIE UTILAJ PENTRU 
PREGATIREA TERENULUI"

NAN MARIANA 
ELENA SIBIU

Comuna/Oras 
ARPASU DE JOS 
Sat ARPASU DE 

SUS

- - - - - - - - - - 35.682 0 24.977 0 10.705 182.106.551

In urma evaluarii cererii de finantare s-a constatat ca solicitantul, Nan Mariana a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati (sprijin) deoarece au fost 
identificate elemente comune cu alte proiecte, fiind evidente crearea conditiilor artificiale.Elementele comune care au fost identificate sunt: Un numar de 3 proiecte au fost 
depuse in cadrul aceleiasi masuri, aceleiasi sesiuni si sunt amplasate in aceiasi localitate, astfel: - Nan Mariana Elena, titlul proiect: Achizitie utilaj pentru pregatirea 
terenului; - Nan Adelina Maria, titlul proiect: Achizitie de utilaje si echipamente de catre Nan Adelina Maria; - Gliga Alexandru, titlul proiect: Achizitie de utilaje si 
echipamente de catre Gliga Alexandru;Solicitanta Nan Mariana Elena a fost identificata a avea grad de rudenie cu solicitanta Nan Adelina Maria, respectiv mama - Nan 
Mariana Elena si fiica - Nan Adelina Maria.Solicitantele au acelasi domiciliu, respectiv: localitatea Arpasul de Jos, sat Arpasu de Sus, nr.225, jud. Sibiu,deasemenea si 
numarul de telefon este acelasi: 0742 060120.Documentele privind cofinantarea sunt eliberate de catre aceasi banca, respectiv Raiffeisen BANK, agentia Avrig iar suma 
necesara cofinantarii la Nan Mariana Elena rezultand din transferuri bancare conform extrasului de cont intermediar.Pentru cele doua proiecte ofertele de utilaje desi sunt din 
datate in zile diferite, sunt elaborate de catre aceiasi ofertanti, respectiv: 1. EuropeanMachinesLTD 2. L.G.K. Equipment S.R.L. 3. S.C. Linc Gab CONSTRUCT S.R.LOfert
din partea firmei de consultanta SC Socorinal Com SRL este semnata de catre administratorul societatii, d-nul Gliga Alexandru care are al treilea proiect din localitate avand 
titlul Achizitie de utilaje si echipamente de catre Gliga Alexandru.Din analiza documentelor pentru cele trei proiecte reiese faptul ca parte din investitii sunt comune iar o 
parte din investitii sunt complementare. In urma evaluarii cererii de finantare s-a constatat ca solicitantul, Nan Mariana a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia 
de plati (sprijin) deoarece au fost identificate elemente comune cu alte proiecte, fiind evidente crearea conditiilor artificiale.Din analiza documentelor reiese faptul ca parte 
investitii sunt comune iar o parte din investitii sunt complementare.In consecinta proiectul nu este eligibil.

1194 312 M 01 12 7 34 00052 2012 9 28
DEZVOLTARE ŞI 

MODERNIZARE S.C. ALEXIA-
UTILAJE S.R.L.

S.C. ALEXIA-
UTILAJE S.R.L. SIBIU

Comuna/Oras 
NOCRICH Sat 

NOCRICH
- - - - - - - - - - 200.451 0 170.383 0 30.068 182.276.934

La pct.1.6 s-a bifat NU, deoarece solicitantul s-a inregistrat prin proiect cu codul CAEN 2370 - Taiere, fasonare si finisarea pietrei. Prin proiect isi propune achizitionarea 
unui excavator pe senile, lucrarile ce urmeaza sa se execute cu acesta se incadreaza in codului CAEN 4312 - Lucrari de pregatire a terenului, cod care solicitantul nu il are 
in Certificatul constatator emis de ONRC. Prin folosirea codului CAEN 2370, in Bugetul indicativ al proiectului s-a trecut procentul de contributie publica de 85%. Pentru 
codul CAEN 4312, contributia publica este de 70% si in acest caz nu mai este asigurata cofinantarea. La criteriul EG6 s-a bifat NU, deoarece prin Contractul de comodat c
incheierea de data certa nr.2/17.09.2012, se mentioneaza un imobil, format dintr-o camera si depentinte , ca urmare, pentru locul unde urmeaza sa fie garat utilajul ce 
urmeaza a se achizitiona prin proiect, nu exista un contract.La criteriul EG 7 s-a bifat NU, deoarece prin neincadrarea corecta in codul CAEN, nu mai este asigurata 
cofinantarea. La pct.3.3 s-a bifat NU, deoarece solicitantul a incadrat gresit achizitionarea excavatorului pe senile in codul CAEN 2370, corect fiind codul CAEN 4312, cod 
ce nu se regaseste in Certificatul constatator al solicitantului, emis de ONRC. Pentru bunuri au fost atasate 3 oferte, pentru servicii, expertul a atasat extras din baza de 
date. Proiectul este neeligibil din urmatoarele motive:La pct.1.6 s-a bifat NU, deoarece solicitantul s-a inregistrat prin proiect cu codul CAEN 2370 - Taiere, fasonare si 
finisarea pietrei. Prin proiect isi propune achizitionarea unui excavator pe senile, lucrarile ce urmeaza sa se execute cu acesta corespunde codului CAEN 4312 - Lucrari de 
pregatire a terenului, cod care solicitantul nu il are in Certificatul constatator emis de ONRC. Prin folosirea codului CAEN 2370, in Bugetul indicativ al proiectului s-a trecut 
procentul de contributie publica de 85%. Pentru codul CAEN 4312, contributia publica este de 70% si in acest caz nu mai este asigurata cofinantarea.La criteriul EG6 s-a 
bifat NU, deoarece prin Contractul de comodat cu incheierea de data certa nr.2/17.09.2012, se mentioneaza un imobil, format dintr-o camera si depentinte , ca urmare, 
pentru locul unde urmeaza sa fie garat utilajul ce urmeaza a se achizitiona prin proiect, nu exista un contract.La criteriul EG 7 s-a bifat NU, deoarece prin neincadrarea 
corecta in codul CAEN, nu mai este asigurata cofinantarea.

1195 312 M 01 12 7 34 00047 2012 9 28

"ACHIZITIA DE UTILAJE 
SPECIFICE PENTRU 

FABRICAREA, DECORAREA 
SI METALIZAREA 

ARTICOLELOR DIN STICLA" 

S.C. MAS RO SIB 
S.R.L. SIBIU

Comuna/Oras 
SELIMBAR Sat 

SELIMBAR
- - - - - - - - - - 175.300 0 149.005 0 26.295 182.425.939

La criteriul de eligibilitate EG 2 s-a bifat ”nu” deoarece la vizita pe teren s-a constatat ca spatiul unde urmeaza a fi implementat proiectul nu era racordat la reteaua de 
energie electrica si din avizul emis de SC Elecrica SA cu nr. 2851/09.05.2013 depus de solicitant in dosarul de informatii suplimentare reiese faptul ca constructia unde 
urmeaza a se implementa proiectul nu este racordata la reteaua de energie electrica, costurile racordarii urmand a fi suportata de solicitant. Precizam faptul ca solicitantul 
nu a prevazut in bugetul indicativ cheltuieli aferente racordarii la reteaua de energie electrica.De asemenea, solicitantul nu face dovada existentei spatiului pentru 
depozitarea materiei prime si a produselor finite. La criteriul de eligibilitate EG 2 s-a bifat ”nu” deoarece la vizita pe teren s-a constatat ca spatiul unde urmeaza a fi 
implementat proiectul nu era racordat la reteaua de energie electrica si din avizul emis de SC Elecrica SA cu nr. 2851/09.05.2013 depus de solicitant in dosarul de 
informatii suplimentare reiese faptul ca constructia unde urmeaza a se implementa proiectul nu este racordata la reteaua de energie electrica, costurile racordarii urmand 
suportata de solicitant. Precizam faptul ca solicitantul nu a prevazut in bugetul indicativ cheltuieli aferente racordarii la reteaua de energie electrica.De asemenea, solicitan
nu face dovada existentei spatiului pentru depozitarea materiei prime si a produselor finite. Proiectul este neeligibil din urmaoarele motive: La criteriul de eligibilitate EG 2 s-
a bifat ”nu” deoarece la vizita pe teren s-a constatat ca spatiul unde urmeaza a fi implementat proiectul nu era racordat la reteaua de energie electrica si din avizul emis de 
SC Elecrica SA cu nr. 2851/09.05.2013 depus de solicitant in dosarul de informatii suplimentare reiese faptul ca constructia unde urmeaza a se implementa proiectul nu 
este racordata la reteaua de energie electrica, costurile racordarii urmand a fi suportata de solicitant. Precizam faptul ca solicitantul nu a prevazut in bugetul indicativ 
cheltuieli aferente racordarii la reteaua de energie electrica.De asemenea, solicitantul nu face dovada existentei spatiului pentru depozitarea materiei prime si a produselor 
finite.

1196 312 M 01 12 7 34 00048 2012 9 28

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
LUCRARI DE PREGATIRE A 

TERENULUI LA SC GREMAVI 
CONSTRUCT SRL DIN 

LOCALITATEA SELIMBAR, 
COMUNA SELIMBAR, 

JUDETUL SIBIU

SC GREMAVI 
CONSTRUCT 

SRL
SIBIU

Comuna/Oras 
SELIMBAR Sat 

SELIMBAR
- - - - - - - - - - 104.030 0 72.821 0 31.209 182.498.760

Infrastructura existenta, nu permite realizarea proiectului din cauza spatiului insuficient pentru accesul in curte si gararea utilajului ce se doreste a fi achizitionat prin 
implementarea proiectului. In curtea solicitantului la momentul vizitei pe teren existau cladiri situate atat in partea dreapta cat si in partea stanga a curtii, spatiul existent 
nepermitand accesul utilajului, respectiv a boldoexcavatorului. In informatile suplimentare solicitate la vizita pe teren, respectiv un plan de situatie al imobilului si a spatiului 
unde se doreste gararea utilajului, nu a fost evidentiata cladirea amplasata in partea stanga a curtii si care nu permite accesul cu utilajul mentionat.

1197 312 M 01 12 7 34 00045 2012 9 28
 INFIINTARE STATIE DE 

PRODUCTIE, SORTARE SI 
AMBALARE MULCI

SC GARDEN 
POWER SRL SIBIU Comuna/Oras SEICA 

MARE Sat BOARTA - - - - - - - - - - 218.175 0 185.449 0 32.726 182.684.209

La punctul 1.6 s-a bifat NU, deoarece codul CAEN mentionat in proiect este 1629, incadrat incorect, codul corect, in functie de activitatea pe care o mentioneaza ca se va 
realiza, este 8292-Activitati de ambalare, cod care nu presupune procentul de finantare de 85% si care solicitantul nu il are in certificatul ONRC. Ca urmare nici 
autofinantarea nu este asigurata. La punctul EG6 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu a prezentat Extras de carte funciara, in care sa fie notat Contractul de inchiriere cu 
Incheierea nr.665/27.09.2012, in favoarea SC Garden Power, nici demersuri pentru inregistrare.La punctul EG7 s-a bifat NU, deoarece solicitantul prin neancadrarea 
corecta in codul CAEN, procentul de finantare nu mai este 85% ci 70%, suma ce nu este acoperita prin Scrisoarea de confort prezentata in proiect. La pct.3.3 s-a bifat NU, 
deoarece in codul CAEN 1629, nu intra activitatea pe care solicitantul si-o propune sa o realizeze prin proiect. La pct.4.3 - servicii s-a bifat NU, deoarece in proiect nu s-a 
depus un Deviz financiar privind serviciile. La pct.5.1 s-a bifat NU, deoarece prin faptul ca nu s-a incadrat bine in codul CAEN, nici gradul de interventie publica nu este 
corect. Proiectul este neeligibil, deoarece:La punctul EG6 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu a prezentat Extras de carte funciara, in care sa fie notat Contractul de 
inchiriere cu Incheierea nr.665/27.09.2012, in favoarea SC Garden Power SRL, nici demersuri pentru inregistrare.La pct.3.3 s-a bifat NU, deoarece in codul CAEN 1629, n
intra activitatea pe care solicitantul si-o propune sa o realizeze prin proiect.

1198 312 M 01 12 7 34 00040 2012 9 28

"ACHIZITIA DE UTILAJE 
SPECIFICE ACTIVITATII DE 

INTRETINERE SI REPARAREA 
AUTOVEHICULELOR"

S.C. ART 
SERVICE V.T.M. 

S.R.L.
SIBIU

Comuna/Oras 
SELIMBAR Sat 

SELIMBAR
- - - - - - - - - - 91.300 0 63.910 0 27.390 182.748.119

La criteriul EG 2 s-a bifat NU deoarece spatiul unde se doreste implementarea proiectului nu coincide cu ceea ce este stipulat in extrasul CF nr.51841/10.09.2012, respec
cladire compusa din etaj si parter, cladirea avand doar un singur nivel.Mare parte din utilajele ce se doresc a fi achizitionate sunt utilaje cu montaj, aceastea necesitand si 
existenta studiului de fezabilitate si a expertizei tehnice. La Cererrea de finantare a fost anexat doar Memoriul justificativ cu toate ca solicitantul prin informatiile suplimentare 
solicitate evidentiaza utilajele care implica si montajul, acestea fiind:-statie ITP completa-aparat de reglat unghiuri-aparat de dejantat roti-aparat de echilibrat roti.Solicitantul 
anexeaza la informatiile suplimentare si o declaratie pe propria raspundere prin care se angajaza ca va face toate demersurile si toate amenajarile necesare ce nu s-au 
prezentat in memoriul justificativ din surse proprii pentru a face prezenta societate perfect functionala si eficienta. Prezentul proiect prin care se doreste achizitia de utilaje 
specifice activitatilor de reparatii si intretinere autovehicule are in componenta sa doar memoriul justidficativ, fara a se prezenta studiul de fezabilitate si expertiza tehnica 
necesara. Solicitantul anexeaza la informatiile suplimentare si o declarartie prin care se angajaza sa initieze toate demersurile si amenajarile necesare pentru buna 
desfasurare a activitatii.Mentionez ca accesul in hala se face lateral,neexistand un spatiu de acces direct din curte.
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1199 312 M 01 12 7 34 00042 2012 9 28 ACHIZITIE LINIE PRODUCTIE 
CUIE MURARU IOAN SIBIU

Comuna/Oras 
SELIMBAR Sat 

VESTEM
- - - - - - - - - - 201.075 0 170.914 0 30.161 182.919.033

La criteriul general de eligibilitate EG 6, s-a bifat nu, deoarece solicitantul Muraru Ioan are depus in cererea de finantare contractul de vanzare- cumparare nr. 
2285/20.10.2005 pentru un teren arabil in suprafata de 500 mp, iar din extrasul de carte funciara reiese ca la acel numar cadastral exista si un imobil D+P compus din: 
demisol: platforma beton, depozit, wc, 2 pivnite, wc, intrare demisol parter: garaj, scari intrare, magazin, camera, platforma beton, camera, balcon. La vizita pe teren 
solicitantul ne-a prezentat aceasta constructie ca si loc de implementare al proiectului. Pentru acea cladire solicitantul nu are atasat la Cererea de finantare nici un 
document de proprietate sau de folosinta. La informatii suplimentare i s-a cerut solicitantului sa depuna documente referitoare la proprietatea imobilului ( constructiei). La 
raspunsul informatiilor solicitantul nu a depus documente pentru cladire. La punctul 3.1 s-a bifat ”da, cu diferente”, deoarece solicitantul, prin raspunsul la informatiile 
suplimentare, a reincadrat sumele pe linii bugetare. Pentru categoria ”servicii” expertul a depus la prezenta fisa de verificare extras din baza de date, iar pentru ”bunuri” 
solicitanul a depus 3 oferte. Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG6. La criteriul general de eligibilitate EG 6, s-a bifat nu, deoarece 
solicitantul Muraru Ioan are depus in cererea de finantare contractul de vanzare- cumparare nr. 2285/20.10.2005 pentru un teren arabil in suprafata de 500 mp, iar din 
extrasul de carte funciara reiese ca la acel numar cadastral exista si un imobil D+P compus din: demisol: platforma beton, depozit, wc, 2 pivnite, wc, intrare demisol parter: 
garaj, scari intrare, magazin, camera, platforma beton, camera, balcon. La vizita pe teren solicitantul ne-a prezentat aceasta constructie ca si loc de implementare al 
proiectului. Pentru acea cladire solicitantul nu are atasat la Cererea de finantare nici un document de proprietate sau de folosinta. La informatii suplimentare i s-a cerut 
solicitantului sa depuna documente referitoare la proprietatea imobilului ( constructiei). La raspunsul informatiilor solicitantul nu a depus documente pentru cladire.

1200 312 C 01 12 7 34 00050 2012 9 28
CONSTRUIRE HALA 

DEPOZITARE PRODUSE 
INDUSTRIALE

AVRAM MARIA SIBIU
Comuna/Oras 
CRISTIAN Sat 

CRISTIAN
- - - - - - - - - - 285.750 11.560 200.000 0 85.750 183.119.033

Am bifat NU la "Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibil" deoarece Doc. 11.3 Declaratia privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor semnata de 
persoanaautorizata sa reprezinte intreprinderea conform legii nu este pe numele solicitantului. Am bifat NU la EG2 intrucat - STUDIULUI DE FEZABILITATE – nu contine 
III. Proiectii financiare si indicatori financiari pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate vizand viabilitatea investitiei.Am bifat NU la EG5 intrucat - Doc. 8.1 Notificare care 
sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si ca prin realizarea investitiei in conformitate cu proiectul verificat de DSVSA 
SIBIU nu se adreseaza solicitantului. Am bifat NU la EG2 intrucat - STUDIULUI DE FEZABILITATE – nu contine III. Proiectii financiare si indicatori financiari pentru 
demonstrarea criteriului de eligibilitate vizand viabilitatea investitiei. Am bifat NU la "Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibil" deoarece Doc. 11.3 Declaratia 
privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor semnata de persoanaautorizata sa reprezinte intreprinderea conform legii nu este pe numele solicitantului.Am bifat NU
EG2 intrucat - STUDIULUI DE FEZABILITATE – nu contine III. Proiectii financiare si indicatori financiari pentru demonstrarea criteriului de eligibilitate vizand viabilitatea 
investitieiAm bifat NU la EG5 intrucat - Doc. 8.1 Notificare care sa certifice conformitatea proiectului cu legislatia in vigoare pentru domeniul sanitar veterinar si ca prin 
realizarea investitiei in conformitate cu proiectul verificat de DSVSA SIBIU nu se adreseaza solicitantului.

1201 312 M 01 12 7 34 00035 2012 9 28

ACHIZITIA DE UTILAJE 
SPECIFICE PENTRU 

FABRICAREA ARTICOLELOR 
DIN STICLA

S.C. ARTHAMIA 
S.R.L. SIBIU

Comuna/Oras 
SELIMBAR Sat 

SELIMBAR
- - - - - - - - - - 199.500 0 169.575 0 29.925 183.288.608

La criteriul EG 2 s-a bifat NU, deoarece spatiul destinat investitiei in suprafata de 271,1 mp, obtinut in baza Contractului de comodat cu Incheierea nr.2584/21.09.2012, es
cu destinatia numai hala de productie ( amplasarea celor 2 cuptoare ce se vor achizitiona prin proiect). Prin proiect nu se asigura un flux complet – adica obtinerea 
produsului finit. In Memoriul justificativ la pct.2.4, se mentioneaza ca prin finantarea solicitata prin proiect se vor achizitiona utilajele necesare productiei din sticla (cele doua 
cuptoare), urmand ca celelalte etape sa fie asumate de beneficiar. Nu exista spatii pentru depozitarea materiei prime, nici pentru produsul finit. Accesul in hala de productie 
se face printr-un hol - spatiu comun cu SC ION ART GLASS. La fel si grupul sanitar, vestiarul, curentul si gazul nu sunt separate, sunt comune cu SC ION ART GLASS.( 
exista un Act aditional la contractul de comodat, pentru acestea).La criteriul EG5 s-a bifat NU, deoarece nu exista concordanta intre datele privind utilajele, echipamentele 
ce se vor achizitiona prin proiect mentionate in Memoriul justificativ (un cuptor topire sticla – 500-1800 Kg si un cuptor de detensionare si recoacere pentru sticla) si ceea ce 
se mentioneaza in Clasarea notificarii eliberata de ARPM Sibiu (un cuptor topire sticla – 300-900 kg, un cuptor de detensionare si recoacere pentru sticla si o statie mobila 
de produs oxigen). La criteriul EG 2 s-a bifat NU, deoarece spatiul destinat investitiei in suprafata de 271,1 mp, obtinut in baza Contractului de comodat cu Incheierea 
nr.2584/21.09.2012, este cu destinatia numai hala de productie ( amplasarea celor 2 cuptoare ce se vor achizitiona prin proiect). Prin proiect nu se asigura un flux complet 
– adica obtinerea produsului finit. In Memoriul justificativ la pct.2.4, se mentioneaza ca prin finantarea solicitata prin proiect se vor achizitiona utilajele necesare productiei 
din sticla (cele doua cuptoare), urmand ca celelalte etape sa fie asumate de beneficiar. Nu exista spatii pentru depozitarea materiei prime, nici pentru produsul finit. Accesul 
in hala de productie se face printr-un hol - spatiu comun cu SC ION ART GLASS. La fel si grupul sanitar, vestiarul, curentul si gazul nu sunt separate, sunt comune cu SC 
ION ART GLASS.( exista un Act aditional la contractul de comodat, pentru acestea). La pct. 3.1 s-a bifat Da cu diferente, deoarece s-a solicitat prin informatii suplimentare 
refacerea Bugetului indicativ, pentru incadrarea corecta pe linii bugetare(utilaje cu montaj). S-a facut incadrarea la 4.3, fara sa se treaca si montajul in 4.2, fie pe eligibil sau 
pe neeligibil. La criteriul EG 2 s-a bifat NU, deoarece spatiul destinat investitiei in suprafata de 271,1 mp, obtinut in baza Contractului de comodat cu Incheierea 
nr.2584/21.09.2012, este cu destinatia numai hala de productie ( amplasarea celor 2 cuptoare ce se vor achizitiona prin proiect). Prin proiect nu se asigura un flux complet 
– adica obtinerea produsului finit. In Memoriul justificativ la pct.2.4, se mentioneaza ca prin finantarea solicitata prin proiect se vor achizitiona utilajele necesare productiei 
din sticla (cele doua cuptoare), urmand ca celelalte etape sa fie asumate de beneficiar. Nu exista spatii pentru depozitarea materiei prime, nici pentru produsul finit. Accesul 
in hala de productie se face printr-un hol - spatiu comun cu SC ION ART GLASS. La fel si grupul sanitar, vestiarul, curentul si gazul nu sunt separate, sunt comune cu SC 
ION ART GLASS.( exista un Act aditional la contractul de comodat, pentru acestea).La criteriul EG5 s-a bifat NU, deoarece nu exista concordanta intre datele privind 
utilajele, echipamentele ce se vor achizitiona prin proiect mentionate in Memoriul justificativ (un cuptor topire sticla – 500-1800 Kg si un cuptor de detensionare si recoacere 
pentru sticla) si ceea ce se mentioneaza in Clasarea notificarii eliberata de ARPM Sibiu (un cuptor topire sticla – 300-900 kg, un cuptor de detensionare si recoacere pentru 
sticla si o statie mobila de produs oxigen).

1202 312 M 01 12 7 34 00038 2012 9 28
DEZVOLTARE ŞI 

MODERNIZARE S.C. KARMA 
CON S.R.L.

S.C. KARMA CON 
S.R.L. SIBIU

Comuna/Oras 
RACOVITA Sat 

RACOVITA
- - - - - - - - - - 200.917 0 170.780 0 30.137 183.459.388

La punctul 1.6 s-a bifat nu, deoarece solicitantul nu este inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect.Investitia propusa prin proiect nu se 
incadreaza in codul CAEN 4399- Alte lucrari speciale de constructii n.c.a. Incadrarea corecta a investitiei este pe codul CAEN 8129- Alte activitati de curatenie n.c.a. 
Aceasta clasa include activitatile de: maturatul strazilor si indepartarea zapezii si a ghetii. Codul CAEN 8129 nu este cuprins in certificatul constatator, al solicitantului, nr. 
527976/18.09.2012. La EG 5 s-a bifat ”nu”, deoarece solicitantul nu a prezentat la momentul depunerii cererii de finanatare documentele necesare pentru unitatile care se 
modernizeaza. Pentru categoria ”servicii” expertul a atasat la prezenta fisa extras din baza de date, iar pentru categoria ”bunuri”, solicitantul a depus la raspunsul informat
suplimentare, 3 oferte. Proiectul este neeligibil deoarece:1. Nu indeplineste criteriul de selectie EG 5.S-a bifat ”nu”, deoarece solicitantul nu a prezentat la momentul 
depunerii cererii de finanatare documentele necesare pentru unitatile care se modernizeaza conform documentului 9 din ”Lista documentelor anexate proiectelor aferente 
masurii 312”, in care se precizeaza:”pentru unitatile care sa modernizeaza si se supun autorizarii/avizarii conform legislatie in vigoare”, solicitantul trebuie sa 
prezinte:autorizatie sanitara/ notificare de constatare a unitatii cu legislatia sanitara,si/sau autorizatie sanitar- veterinara/ dovada inregistrarii pentru siguranta 
alimentelor/notificare de constatare a unitatii cu legislatia sanitar veterinara si siguranta alimentelor, si nota de constatare privind conditiile de mediu.2. Solicitantul nu este 
inregistrat cu codul CAEN al activitatii care se finanteaza prin proiect.Investitia propusa prin proiect nu se incadreaza in codul CAEN 4399- Alte lucrari speciale de 
constructii n.c.a. Incadrarea corecta a investitiei este pe codul CAEN 8129- Alte activitati de curatenie n.c.a. Aceasta clasa include activitatile de: maturatul strazilor si 
indepartarea zapezii si a ghetii. Codul CAEN 8129 nu este cuprins in certificatul constatator, al solicitantului, nr. 527976/18.09.2012.

1203 312 M 01 12 7 34 00037 2012 9 28
ACHIZITII ECHIPAMENTE 

SERVICE AUTO IN SELIMBAR, 
JUDETUL SIBIU

PARVU VASILE SIBIU
Comuna/Oras 
SELIMBAR Sat 

SELIMBAR
- - - - - - - - - - 239.242 0 167.469 0 71.773 183.626.857

La criteriul general de eligibilitate EG 5, s-a bifat nu, deoarce solicitantul nu a depus documentele aflate la punctul 9 din Lista E, si anume: ” pentru unitatile care se 
modernizeaza si se supun autorizarii/ avizarii conform legislatiei in vigoare: autorizatie sanitara/ notificare de constatare a conformitatii unitatii cu legislatia sanitara, 
autorizatie sanitar- veterinara/ dovada inregistrarii pentru siguranta alimentelor/ notificare de constatare a conformitatii unitatii cu legislatia sanitar veterinara si siguranta 
alimentelor, si nota de constatare privind conditiile de mediu”.La vizita pe teren s-a constatat ca unitatea era in functiune, existau utilaje specifice unui service auto si se 
desfasura activitate.La criteriul general de eligibilitate EG 6, s-a bifat nu, deoarece solicitantul Parvu Vasile are contractul de comodat nr. 8/27.07.2012 incheiat cu 
societatea S.C. Sigemo Impex S.R.L. In urma verificarii documentelor , si anume din extrasul de carte funciara, a reiesit ca S.C. Sigemo Impex S.R.L. are incheiat contract 
de ipoteca cu BRD GSG SA Agentia Hipodrom Sibiu.In urma informatiilor suplimentare cerute de catre OJPDRP Sibiu, solicitantul Parvu Vasile a depus acordul bancii 
creditoare cu privire la contractul de comodat, inserandu-se in contractul de comodat 8/ 27.07.2012 urmatorul text : ” ... Comodatarul este de acord sa elibereze imobilul si 
in situatia in care nu a expirat perioada pentru care a fost incheiat contractul de comodat”. La punctul 3.1 s-a bifat ”da, cu diferente”, deoarece o parte din utliajele ce urmau 
a fi achzitionate prin proiect erau cu montaj. In urma solicitarii de informatii suplimentare, solicitantul a incadrat corect pe linii bugetare respectivele utilaje. Proiectul este 
declarat neeligibil deoarece criteriile de eligibilitate nu au fost indeplinite, si anume:La criteriul general de eligibilitate EG 5, s-a bifat nu, deoarce solicitantul nu a depus 
documentele aflate la punctul 9 din Lista E, si anume: ” pentru unitatile care se modernizeaza si se supun autorizarii/ avizarii conform legislatiei in vigoare: autorizatie 
sanitara/ notificare de constatare a conformitatii unitatii cu legislatia sanitara, autorizatie sanitar- veterinara/ dovada inregistrarii pentru siguranta alimentelor/ notificare de 
constatare a conformitatii unitatii cu legislatia sanitar veterinara si siguranta alimentelor, si nota de constatare privind conditiile de mediu”.La vizita pe teren s-a constatat ca 
unitatea era in functiune, existau utilaje specifice unui service auto si se desfasura activitate.La criteriul general de eligibilitate EG 6, s-a bifat nu, deoarece solicitantul Parvu 
Vasile are contractul de comodat nr. 8/27.07.2012 incheiat cu societatea S.C. Sigemo Impex S.R.L. In urma verificarii documentelor , si anume din extrasul de carte 
funciara, a reiesit ca S.C. Sigemo Impex S.R.L. are incheiat contract de ipoteca cu BRD GSG SA Agentia Hipodrom Sibiu.In urma informatiilor suplimentare cerute de 
catre OJPDRP Sibiu, solicitantul Parvu Vasile a depus acordul bancii creditoare cu privire la contractul de comodat, inserandu-se in contractul de comodat 8/ 27.07.2012 
urmatorul text : ” ... Comodatarul este de acord sa elibereze imobilul si in situatia in care nu a expirat perioada pentru care a fost incheiat contractul de comodat”.

1204 312 M 01 12 7 34 00051 2012 9 28
DEZVOLTARE ŞI 

MODERNIZARE S.C. VALAHIA 
CONCEPT S.R.L.

VALAHIA 
CONCEPT S.R.L. SIBIU

Comuna/Oras 
RACOVITA Sat 

SEBESU DE SUS
- - - - - - - - - - 162.225 0 137.891 0 24.334 183.764.748

La criteriul EG6, s-a bifat nu deoarece solicitantul nu a facut dovada dreptului de folosinta asupra terenului si a spatiului pentru punctul de lucru unde urmeaza sa se 
realizeze investitia. La criteriul EG6, s-a bifat nu deoarece solicitantul nu a facut dovada dreptului de folosinta asupra terenului si a spatiului, respectiv halei, pentru punctul 
de lucru unde urmeaza sa se realizeze investitia. La solicitarea de informatii suplimentare, a fost depus extrasul CF cu nr.100546, unde proprietar este d-na Peciu Florianu 
Florina. In extrasul CF mentionat anterior este notat numai terenul nefiind notata cladirea,respectiv hala construita de catre SC KARMA CON SRL, aceasta nefiind 
intabulata.In concluzie solicitantul nu a facut dovada spatiului unde urmeaza sa fie amplasate utilajele ce vor fi achizitionate prin proiect. Actul aditional la contractul de 
comodat,care a fost solicitat este pentru imobilul inscris in CF cu nr.100546 unde se afla situat punctul de lucru.
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1205 312 C 01 12 7 34 00033 2012 9 28
CONSTRUIRE FABRICA  DE 

CONFECTII METALICE  -
PARTER+E1 PARTIAL

SC SERVISIM 
MASINI UNELTE 

2012 SRL
SIBIU

Comuna/Oras 
SELIMBAR Sat 

SELIMBAR
- - - - - - - - - - 235.294 11.017 200.000 0 35.294 183.964.748

S-au cerut prin E3.4 - informatii suplimentare in data de 20.09.2013 ora 9.41(vezi confirmarea de primire a e-mail atasata). Inainte de a trimite mailul am insistat sa vorbesc 
la telefoanele din CF cu reprezentantul legal, nu a raspuns, ulterior am vorbit cu consultant pe care l-am rugat sa incerce si el sa-l contacteze, fara rezultat. Pe parcursul 
celor 5 zile am mai insistat sa-l prind la telefon, fara rezultat insa. S-au cerut prin E3.4 - informatii suplimentare in data de 20.09.2013 ora 9.41(vezi confirmarea de primire a 
e-mail atasata). Inainte de a trimite mailul am insistat sa vorbesc la telefoanele din CF cu reprezentantul legal, nu a raspuns, ulterior am vorbit cu consultant pe care l-am 
rugat sa incerce si el sa-l contacteze, fara rezultat. Pe parcursul celor 5 zile am mai insistat sa-l prind la telefon, fara rezultat insa. Prin E3.4 s-a solicitat: Sa trimiteti trei 
oferte pentru toate bunurile a caror valoare este mai mare de 15 000 Euro, respectiv o oferta pentru bunuri si servicii care sunt mai mici sau egale cu valoarea de 15.000 
Euro, care sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici: - Sa fie datate, personalizate si semnate; - Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale - Să conţină preţul 
de achiziţie pentru bunuri.Se va intocmi tabel centralizator unde se vor marca articolul, pretul si oferta din care a fost preselectata oferta. Cererea de finanţare este declarata 
neeligibila intrucat nu a prezentat raspuns la E3.4 - FISA DE SOLICITARE A INFORMATIILOR SUPLIMENTARE in 5 zile lucrătoare.S-au cerut prin E3.4 - informatii 
suplimentare in data de 20.09.2013 ora 9.41(vezi confirmarea de primire a e-mail atasata). Inainte de a trimite mailul am insistat sa vorbesc la telefoanele din CF cu 
reprezentantul legal, nu a raspuns, ulterior am vorbit cu consultant pe care l-am rugat sa incerce si el sa-l contacteze, fara rezultat. Pe parcursul celor 5 zile am mai insistat 
sa-l prind la telefon, fara rezultat insa.

1206 312 M 01 12 7 34 00029 2012 9 28

ÎNFIINŢARE BIROU DE 
CONSULTANŢĂ JURIDICĂ ÎN 
COMUNA SLIMNIC, JUDEŢUL 

SIBIU
MASCA CARMEN-

ELENA SIBIU
Comuna/Oras 
SLIMNIC Sat 

SLIMNIC
- - - - - - - - - - 11.938 0 8.356 0 3.582 183.973.104

La punctul 1.1 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu a depus documentul de la Administratia publica locala, pentru sediul social, din care sa reiese lipsa datoriilor fiscale, 
sociale, locale, restante. La punctul EG1 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu a prezentat acordul expres al propietarului de drept privind constructia (amenajare spatiu gr
social, montare centrala termica - nu are nici in buget prevazut corect, pe linii bugetare, se mentioneaza doar dotari).La punctul EG5 s-a bifat Nu, deoarece Notificarea 
eliberata de Directia de sanatate publica Sibiu este eliberata pentru Masca Carmen Elena PFA.La punctul EG6 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu detine dreptul real 
principal asupra constructiei, aceasta conditie fiind necesara pentru amenajarea grupului social. Avand in vedere faptul ca functionarea investitiei depinde de existenta unui 
grup social, proiectul devine neeligibil. La punctul 3.1 s-a bifat NU, deoarece ceea ce isi propune solicitantul prin proiect, nu sunt incadrate corect pe liniile bugetare ( usa, 
centrala, radiator, grilaj usa).La punctul 3.7 s-a bifat NU, deoarece TVA-ul a fost trecut in coloana cheltuielilor neeligibile. La punctul 1 am bifat NU, deoarece solicitantul a 
atasat cate o oferta pentru fiecare din bunurile ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect. Pentru servicii, preturile se incadreaza in cele mentionate in baza de date, expertu
anexat lista cu preturile. Proiectul este neeligibil, deoarece:La punctul 1.1 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu a depus documentul de la Administratia publica locala, 
pentru sediul social, din care sa reiese lipsa datoriilor fiscale, sociale, locale, restante.La punctul EG1 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu a prezentat acordul expres al 
propietarului de drept privind constructia (amenajare spatiu grup social, montare centrala termica - nu are nici in buget prevazut corect, pe linii bugetare, se mentioneaza 
doar dotari).La punctul EG5 s-a bifat Nu, deoarece Notificarea eliberata de Directia de sanatate publica Sibiu este eliberata pentru Masca Carmen Elena PFA.La punctul 
EG6 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu are prevazut in cheltuieli neeligibile cheltuielile cu amenajarea grup social.

1207 312 M 01 12 7 34 00034 2012 9 28

ACHIZITIE DOTARI DATA-
CENTER – SERVICII DE 

PRELUCRAREA DATELOR, 
ADMINISTRAREA PAGINILOR 
WEB SI ACTIVITATI CONEXE

GORCIA TUDOR 
HARALAMPIE SIBIU

Comuna/Oras 
SELIMBAR Sat 

SELIMBAR
- - - - - - - - - - 46.562 0 32.593 0 13.969 184.005.697

La punctul 1.1 Care este statutul solicitantului - Solicitantul apartine categoriilor beneficiarilor eligibili s-a bifat NU, deoarece solicitantul mai detine o societate TNT 
COMPUTERS SRL, la care este actionar unic, cu sediu social unde se va implementa proiectul si cu acelasi profil de activitate. O alta firma la care solicitantul a fost 
actionar unic , firma cu acelasi profil de activitate, este TNT SOFTWARE SRL, care a fost reziliata in 18.01.2013. La punctul 4.1 categoria de bunuri se regaseste in baza 
de date, am bifat NU, deoarece nu am regasit echipamentele respective in baza de date, s-au atasat 3 oferte.Pentru servicii s-a atasat extras din baza de date. La punctul 
6.1 s-a bifat DA, deoarece solicitantul mai detine o societate TNT COMPUTERS SRL, la care este actionar unic, cu sediu social unde se va implementa proiectul si cu 
acelasi profil de activitate. O alta firma la care solicitantul a fost actionar unic , firma cu acelasi profil de activitate, este TNT SOFTWARE SRL, care a fost reziliata in 
18.01.2013. Proiectul este neeligibil deoarece solicitantul mai detine o societate TNT COMPUTERS SRL, la care este actionar unic, cu sediu social unde se va implementa 
proiectul si cu acelasi profil de activitate. O alta firma la care solicitantul a fost actionar unic , firma cu acelasi profil de activitate, este TNT SOFTWARE SRL, care a fost 
reziliata in 18.01.2013.

1208 312 C 01 12 7 34 00030 2012 9 28

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
NOI LA PRAKTIK BOX S.R.L. 
PENTRU FABRICAREA DE 

CONSTRUCTII METALICE SI 
PARTI COMPONENTE

S.C. PRAKTIK 
BOX SR.L. SIBIU

Comuna/Oras SEICA 
MICA Sat SEICA 

MICA
- - - - - - - - - - 225.972 6.932 192.076 0 33.896 184.197.773

La criteriul EG 6 s-a bifat NU, deoarece spatiul in care urmeaza sa fie amplasate utilajele este intr-o sare avansata de uzura, invelitoarea este deteriorata, lipsesc parti din 
ea, lipsesc geamurile, nu este renovat. Nu s-au prevazut in buget cheltuieli cu amenajarea spatiului, proiectul devenind cu constructii montaj,aceasta presupunand 
intocmirea Studiului de fezabilitate si a Certificatului de urbanism. Solicitantul nu demonstreaza dreptul real principal asupra constructiei, in Cererea de finantare s-a depus 
un contract de comodat cu incheierea nr.1181/11.09.2012. Proiectul este neeligibil. La criteriul EG 6 s-a bifat NU, deoarece spatiul in care urmeaza sa fie amplasate 
utilajele este intr-o sare avansata de uzura, invelitoarea este deteriorata, lipsesc parti din ea, lipsesc geamurile, nu este renovat. Nu s-au prevazut in buget cheltuieli cu 
amenajarea spatiului, proiectul devenind cu constructii montaj,aceasta presupunand intocmirea Studiului de fezabilitate si a Certificatului de urbanism.Solicitantul nu 
demonstreaza dreptul real principal asupra constructiei, in Cererea de finantare s-a depus un contract de comodat cu incheierea nr.1181/11.09.2012.

1209 312 C 01 12 7 34 00028 2012 9 28 CONSTRUIRE CENTRU SPA 
PRIN MASURA 312

SC RELAX SPA 
SRL SIBIU

Comuna/Oras 
PORUMBACU DE 

JOS Sat 
PORUMBACU DE 

JOS

- - - - - - - - - - 285.714 6.500 200.000 0 85.714 184.397.773

Am bifat NU la "Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili": Solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii in 11.3 Declaratia privind încadrarea în 
categoria microîntreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform legii. Intreprinderea nu este autonomă, este legată, intrucat la SC 
PENSIUNEA NATURA solicitantul este asociat majoritar cu actiuni in cota de participare in cota de 50%. Societatea SC PENSIUNEA NATURA SRL are cod CAEN 5590 - 
alte conditii de cazare si in aceste conditii investitia este pe aceasi piata adiacenta, iar proiectul este neeligibil. Am bifat NU la "Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor 
eligibili": Solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii. Intreprinderea nu este autonomă, este legată, intrucat la SC PENSIUNEA NATURA solicitantul şi asociata 
acestuia BOTEA EMILIA MARIA (sotia) se regaseste cu parti sociale/actiuni in proportie mai mare de 50 %, in aceste conditii proiectul este neeligibil. Am bifat NU la 
"Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili": Solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii in 11.3 Declaratia privind încadrarea în categoria 
microîntreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform legii. Intreprinderea nu este autonomă, este legată, intrucat la SC PENSIUNEA 
NATURA solicitantul este asociat majoritar cu actiuni in cota de participare in cota de 50%. Societatea SC PENSIUNEA NATURA SRL are cod CAEN 5590 - alte conditii 
de cazare si in aceste conditii investitia este pe aceasi piata adiacenta, iar proiectul este neeligibil. Am bifat NU la "Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili": 
Solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii in 11.3 Declaratia privind încadrarea în categoria microîntreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte 
intreprinderea conform legii. Intreprinderea nu este autonomă, este legată, intrucat la SC PENSIUNEA NATURA solicitantul este asociat majoritar cu actiuni in cota de 
participare in cota de 50%. Societatea SC PENSIUNEA NATURA SRL are cod CAEN 5590 - alte conditii de cazare si in aceste conditii investitia este pe aceasi piata 
adiacenta, iar proiectul este neeligibil.

1210 312 M 01 12 1 35 00008 2012 9 24
ACHIZITIE AMBULANTA 
VETERINARA PENTRU 

DIAGNOSTIC SI TRATAMENT

MED-ALI&ADI-
VET S.R.L. SUCEAVA

Comuna/Oras 
IASLOVAT Sat 

IASLOVAT
- - - - - - - - - - 73.987 0 51.791 0 22.196 184.449.564

La verificarea eligibilitatii solicitantului s-a constatat ca desi acesta a declarat si semnat in Doc. 11.3( Declaratie privind incadrarea intreprinderii in categoria 
microintreprinderilor)ca societatea S.C. MED - ALI &amp; ADI- VET SRL este autonoma; s-a constatat la verificarea bazei de date RECOM ca reprezentantul legal al 
proiectului dl Juncan Adrian, asociat unic la S.C. MED - ALI &amp; ADI - VET SRL, mai detine si la S.C. PETRU ADRIAN VET SRL din localitatea Milisauti, localitate 
limitrofa cu loc Iaslovat unde urma sa fie amplasat prezentul proiect, un procent de 95% actiuni.Mentionam ca ambele societati desfasoara aceasi activitate specifica codu
caen 7500( Activitati veterinare) Rezulta ca cele doua societati sunt societati legate, conform art.4 din Legea 346 / 2004

1211 312 M 01 12 1 35 00019 2012 9 24

ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
PRODUCTIE LUMANARI SI 
MESTESUGARIE PENTRU 

DANIEL CIRSTEAN

CIRSTEAN 
DANIEL SUCEAVA

Comuna/Oras 
IPOTESTI Sat 

IPOTESTI
- - - - - - - - - - 60.968 0 49.996 0 10.972 184.499.560

Solicitantul este asociat/actionar la doua societati comerciale. In urma verificarii bazelor de date FEADR s-a constatat ca aceste societati nu au contracte de finanţare 
incheiate cu APDRP. S-au solicitat informatii suplimentare conform formular E3.4. In urma raspunsului la informatiile suplimentare, proiectul nu respecta criteriul de 
eligibilitate EG2 privind matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului. S-au solicitat informatii suplimentare prin care s-a cerut solicitantului 
renuntarea la cheltuielile aferente masinii de spalat si calandru deoarece, acestea s-au solicitat in scopul de a se oferi si servicii decorative, ceea ce nu corespunde cu codul 
CAEN 3299 pentru care beneficiarul a dat declaratie pe propria raspundere de autorizare. Nu au existat extrase din baza de date pentru servicii, dar acestea se regăsesc în 
Baza de date. In urma raspunsului la informatiile suplimentare, proiectul nu respecta criteriul de eligibilitate EG2 privind matricea de verificare a viabilitatii economico-
financiare a proiectului.

1212 312 M 01 12 1 35 00017 2012 9 24

ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
FABRICARE PRODUSE DIN 
BETON LA CONCRETE PAV 

DESIGN

SC CONCRETE 
PAV DESIGN SRL SUCEAVA Comuna/Oras 

MOARA Sat BULAI - - - - - - - - - - 218.860 0 186.031 0 32.829 184.685.591

Cu ocazia vizitei pe teren la parcela A2 concesionata beneficiarul prezentului paroiect s-a constatat ca nu are acces direct la investitie, trenul nu este delimitat si nu are 
utilitatile necesare pentru desfasurarea activitatii de producerea elementelor din beton; in cadrul terenului ne fiind nici o sursa de apa pentru procesul de fabricare a betonu
si nici racord la curent electric necesar functionarii utilajelor (presa mobila,banda transportoare, malaxor, vibropresa stationara etc) motiv pentru care prezentul proiect este 
declarat ca fiind neeligibil la vizita pe teren.
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1213 312 M 01 12 1 35 00016 2012 9 24

ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
FABRICARE PRODUSE DIN 

BETON LA EDMIRO 
CONCRETE

SC EDMIRO 
CONCRETE SRL SUCEAVA

Comuna/Oras 
DUMBRAVENI Sat 

DUMBRAVENI
- - - - - - - - - - 235.100 0 199.835 0 35.265 184.885.426

La punctul 3.6 s-a bifat NU deaorece s-a considerat valoarea eligibil[ a proiectului 0 RON. Intreaga investitie fiind neeligibila, nu se verifica rezonabilitatea preturilor. La 
punctul 5.4 s-a bifat cu DA doar pentru ca in BI depus la cererea de finantare avansul se incadreaza in procentul de 50%. Prin proiect se doreşte înfiinţarea unei unităţi de 
producţie a elementelor din beton pentru construcţii prin achiziţionarea unui buldoexcavator, a unei staţii de betoane mobilă şi a unui computer pentru proiectare (pag. 2, 8 
MJ). Din motivaţia solicitantului, rezultă că acesta urmează să producă după proiectul clientului diverse produse din beton: capete de pod, tubulatură de subtraversare, dale 
pavaj canale, canale de scurgere, etc, folosind utilajele achiziţionate. Se mai doreşte crearea a 8 noi locuri de muncă ce vor deservi investiţia: 1 şofer utilaj, 2 operatori, 4 
muncitori, 1 director (pag. 2 MJ) având un timp de lucru de 8 ore/zi cumulat pentru cele două utilaje, 15 zile pe lună, activitate sezonieră (pag 2 MJ). Conform Cererii de 
Finanţare:- codul CAEN dorit de solicitant pentru activitatea prezentată este 2361 – Fabricarea produselor din beton pentru construcţii; - declaraţia privind deschiderea 
punctului de lucru pentru codul CAEN 2361;- declaraţia privind încadrarea întreprinderii în categoria microintreprinderilor nu este completată;- sunt prezentate produsele 
obţinute: prefabricate din beton, elemente de construcţie realizate înainte de punerea în operă şi care sunt montate la locul respectiv din construcţie, fiind asamblate cu alte 
elemente prefabricate sau executate pe loc (pag. 10 MJ);- fluxul tehnologic prezentat presupune: prepararea betonului, armarea betonului cu bare de oţel, folosirea tiparelor 
fixe sau mobile cu rezistenţă la vibrare, torcretare şi tratament termic, precomprimare, etc., elemente tehnologice ce sunt prezentate şi schematic la pag. 12 a MJ-ului;- 
obiectivul principal constă în crearea unei oferte de elemente de beton pentru construcţii (pag. 3 MJ); promovarea prin metode indirecte: înscrierea societăţii în cataloage 
specializate ca furnizor de elemente prefabricare de beton (pag. 6 MJ); strategia de marketing: produse – capete de pod, tubulatură de subtraversare, dale pavaj, canale de 
scurgere, stîlpi, grinzi, grinzi de pod, panouri de perete, etc.(pag. 7 MJ); - în Anexa A2 – este prezentat devizul obiectului: echipamente producţie prefabricate din beton cu 
un total de 279.124 euro (inclusiv TVA);- Anexa B1 – Prognoza veniturilor şi evoluţia capacităţii de producţie, prezintă pentru toţi anii de implementare ai proiectului vânzări 
ce constau în două categorii de beton, B250 şi B300, cu cantităţi aferente pentru Anul I de 2450 mc şi respectiv 4150 mc. Ţinând cont de cele de mai sus, se constată 
următoarele:- solicitantul propune achiziţionarea unor utilaje pentru a produce elemente din beton după proiectul clientului. Aceste utilaje nu vor putea fi folosite pentru cele 
menţionate întrucât, pentru a respecta fluxul tehnologic de producere a elementelor din beton (prepararea betonului, armarea betonului, tiparele, tratamentul termic, 
autoclavizarea, decofrarea, precomprimarea, aşa cum este prezentat în MJ la pag, 30-31 şi ţinând cont de elementele din beton fabricate) este necesară o cu totul altă 
gamă de utilaje şi instalaţii (tipare fixe sau mobile, instalaţii pentru armarea betonului cu bare de oţel, utilaje vibrare, torcretare şi tratament termic, de precomprimare, etc.);- 
întreaga justificare a solicitantului privind achiziţionarea unui buldoexcavator, a unei staţii de betoane mobilă şi a unui computer pentru proiectare (pentru a produce capete 
de pod, tubulatură de subtraversare, dale pavaj, canale de scurgere, stîlpi, grinzi, grinzi de pod, panouri de perete, etc.) este contrazisă de prognoza veniturilor şi evoluţia 
capacităţii de producţie (conform acestora vânzările constau în două categorii de beton, B250 şi B300) şi nu poate fi pusă în practică folosind aceste utilaje;- ofertele 
prezentate de solicitant prezintă o serie de nereguli: capacităţi diferite, diferenţe majore de preţ, sunt incomplete şi neconforme (pentru staţia de preparare betoane sunt 
depuse 4 oferte: FRUMECAR cu 150.000 euro, incompletă, neconformă, VOYAGER fără preţ, incompletă, neconformă, TEXNOCAT cu 335.900 euro, incompletă, 
neconformă şi CLASS COM cu 152.000 euro, neconformă);- în urma verificării în RECOM s-a constatat faptul că SC EDMIRO CONCRETE SRL (cota de participare la 
beneficii şi pierderi Bucşa Emanuel 100%) este legată cu următoarele societăţi comerciale: SC BAUPEM SRL (cotele de participare la beneficii şi pierderi Bucşa Emanuel 
95% şi Bucşa Pavel 5%) şi SC EDMIRO SRL (cotele de participare la beneficii şi pierderi Bucşa Emanuel 57,14% şi Bucşa Eduard 42,85%), declaraţia privind încadrarea 
intreprinderilor în categoria microintreprinderilor nu este completată corect;- în concluzie codul CAEN aferent activităţii reale este 2363 – Fabricarea betonului, acest cod 
nefiind eligibil în cadrul M 312;- ţinând cont de toate cele de mai sus, întreaga investiţie este neeligibilă (achiziţionarea buldoexcavatorului, a staţiei de betoane mobilă şi a 
computerului pentru proiectare pentru investiţia prezentată fiind neeligibilă) iar indicatorii financiari nu se verifică.

1214 312 M 01 12 1 35 00007 2012 9 24

INFIINTARE SI DOTARE 
CABINET VETERINAR 
VETANDRA, COMUNA 
MARGINEA, JUDETUL 

SUCEAVA

S.C. VETANDRA 
S.R.L. SUCEAVA

Comuna/Oras 
MARGINEA Sat 

MARGINEA
- - - - - - - - - - 132.852 0 92.996 0 39.856 184.978.422

EG6 - Conform Fisei de verificare pe teren, E3.8 si a Raportului asupra verificarii pe teren, E4.1, nr. 181/18.04.2013, avind in vedere constatarile efectuate la locul viitoarei 
investitii, consideram ca proiectul nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarat eligibil: Investitia propusa a fi realizata prin proiect 
vizeaza achizitionarea unor dotari pentru cabinetul veterinar constind din : instalatie radiologica veterinara cu accesorii, instalatie de anestezie si narcoza veterinara cu 
accesorii, instalatie monitorizare pacient cu accesorii, aparatura de diagnostic si analize veterinare cu accesorii si mobila de uz veterinar cu accesorii. Amplasamentul 
investitiei, conform documentatiei depuse, se afla in aceeasi locatie unde mai functioneaza un cabinet medical veterinar( SC Margivet SRL), avind acelasi obiect de 
activitate cu investitia propusa a se realiza prin proiect. Spatiul (una camera) inchiriat nu corespunde pentru a avea destinatia de sediu-birou si punct de lucru, pentru a-si 
desfasura activitatea conform dotarilor tehnice prevazute a se achizitiona prin proiect, si a activitatilor descriese in MJ. Utilitatile necesare pentru buna desfasurare a 
activitatii descriese in MJ, sint folosite in comun de ambele cabinete veterinare. Avind in vedere constatarile efectuate, consideram ca proiectul nu indeplineste din punct de 
vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarat eligibil. - Solicitantul a prezentat trei oferte pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 15000 Euro şi o oferta 
pentru bunuri si servicii a caror valoare este mai mica sau egala de 15000 Euro. EG6 - Conform Fisei de verificare pe teren, E3.8 si a Raportului asupra verificarii pe teren, 
E4.1, nr. 181/18.04.2013, avind in vedere constatarile efectuate la locul viitoarei investitii, consideram ca proiectul nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren 
conditiile pentru a fi declarat eligibil: Investitia propusa a fi realizata prin proiect vizeaza achizitionarea unor dotari pentru cabinetul veterinar constind din : instalatie 
radiologica veterinara cu accesorii, instalatie de anestezie si narcoza veterinara cu accesorii, instalatie monitorizare pacient cu accesorii, aparatura de diagnostic si analize 
veterinare cu accesorii si mobila de uz veterinar cu accesorii. Amplasamentul investitiei, conform documentatiei depuse, se afla in aceeasi locatie unde mai functioneaza un 
cabinet medical veterinar( SC Margivet SRL), avind acelasi obiect de activitate cu investitia propusa a se realiza prin proiect. Spatiul (una camera) inchiriat nu corespunde 
pentru a avea destinatia de sediu-birou si punct de lucru, pentru a-si desfasura activitatea conform dotarilor tehnice prevazute a se achizitiona prin proiect, si a activitatilor 
descriese in MJ. Utilitatile necesare pentru buna desfasurare a activitatii descriese in MJ, sint folosite in comun de ambele cabinete veterinare. Avind in vedere constatarile 
efectuate, consideram ca proiectul nu indeplineste din punct de vedere al verificarii pe teren conditiile pentru a fi declarat eligibil.

1215 312 M 01 12 1 35 00034 2012 9 26
ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
LUCRARI DE DEMOLARE SI 
PREGATIREA TERENULUI

UTD HOME 
BUILDERS SRL SUCEAVA

Comuna/Oras 
UDESTI Sat POIENI-

SUCEAVA
- - - - - - - - - - 278.643 0 195.050 0 83.593 185.173.472

Deoarece la punctul 12 din partea F a cereri de inantare -declaratia pe proprie raspundere solicitantul a bifat ca are datoriicatre banci-Am datorii catre banci. In acest sens, 
atasez Graficul de rambursarea datoriilor catre banci si document de la banca pentru certificarea respectarii graficului de rambursare.Beneficiarul nu a depus in acest sens 
in cadrul dosaruli conform declaratiei pe proprie raspundere graficul de rambursare si si documentele de la banca pentru certificarea respectarii graficului de rambursare. 
Deoarece la punctul 12 din partea F a cereri de inantare -declaratia pe proprie raspundere solicitantul a bifat ca are datoriicatre banci-Am datorii catre banci. In acest sens, 
atasez Graficul de rambursarea datoriilor catre banci si document de la banca pentru certificarea respectarii graficului de rambursare.Beneficiarul nu a depus in acest sens 
in cadrul dosaruli conform declaratiei pe proprie raspundere graficul de rambursare si si documentele de la banca pentru certificarea respectarii graficului de rambursare.

1216 312 M 01 12 1 35 00030 2012 9 26

ACHIZITIONAREA DE 
APARATURA MEDICALA 

PENTRU EFICIENTIZAREA 
ACTULUI MEDICAL

CABINET 
MEDICAL 

INDIVIDUAL DR. 
TILIHOI FLORIN 

FRIDOLIN

SUCEAVA
Comuna/Oras 

PALTINOASA Sat 
PALTINOASA

- - - - - - - - - - 20.937 0 14.656 0 6.281 185.188.128

EG2- Nu concorda previziunile economice. Nu este respectat programul cadru de intocmire a Memoriului Justificativ, Cap. 9- Proiectii financiare si indicatori financiari. Nu 
sint escarcate Anexa C1 pina la Anexa C5.In aceasta parte a Memoriului Justificativ se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica a cererii de finantare- Anexa C1 pina 
la Anexa C5, intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului(activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul). Nu respecta criteriul. Nu este respectat 
programul cadru de intocmire a Memoriului Justificativ, Cap. 9- Proiectii financiare si indicatori financiari. Nu sint descarcate Anexa C1 pina la Anexa C5.In aceasta parte a 
Memoriului Justificativ se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica a cererii de finantare- Anexa C1 pina la Anexa C5, intocmite pentru intreaga activitate a 
solicitantului(activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul). Solicitantul a prezentat o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egala de 15.000 
Euro. Nu este prezentata oferta si modul de calcul pentru servicii. EG2- Nu concorda previziunile economice. Nu este respectat programul cadru de intocmire a Memoriului 
Justificativ, Cap. 9- Proiectii financiare si indicatori financiari. Nu sint escarcate Anexa C1 pina la Anexa C5.In aceasta parte a Memoriului Justificativ se vor atasa sheet-u
din sectiunea economica a cererii de finantare- Anexa C1 pina la Anexa C5, intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului(activitatea curenta si activitatea viitoare, 
inclusiv proiectul). Matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului, nu respecta criteriul. Cap. 9- Proiectii financiare si indicatori financiari. Nu sint 
descarcate Anexa C1 pina la Anexa C5.In aceasta parte a Memoriului Justificativ se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica a cererii de finantare- Anexa C1 pina la 
Anexa C5, intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului(activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv proiectul).
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1217 312 C 01 12 1 35 00025 2012 9 26 CONSTRUIRE UNITATE 
PRODUCTIE PELETI

SC ARA PELLET 
SRL SUCEAVA

Comuna/Oras 
IPOTESTI Sat 

LISAURA
- - - - - - - - - - 206.000 24.800 175.100 0 30.900 185.363.228

În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că asociatul unic și Reprezentant legal - Ciornei Bogdan de la SC ARA PELLET SRL nu mai deține acțiuni la alte 
firme.În urma verificărilor solicitantului - SC ARA PELLET SRL si a Asociatului unic Ciornei Bogdan, nu au fost găsiți cu proiecte finalizate sau în derulare în cadrul 
aceleiași măsuri. În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că asociatul unic și Reprezentant legal - Ciornei Bogdan de la SC ARA PELLET SRL nu mai deține 
acțiuni la alte firme.În urma verificărilor solicitantului - SC ARA PELLET SRL si a Asociatului unic Ciornei Bogdan, nu au fost găsiți cu proiecte finalizate sau în derulare în 
cadrul aceleiași măsuri. La EG6 s-a bifat NU deoarece proiectul este neeligibil in urma vizitei pe teren cand s-a constatat ca amplasarea nu este conform cu cea specificata 
de solicitant in Cererea de finantare.Plansele ce au fost puse la proiect(plan de situatie) din cadrul Studiului de fezabilitate nu corespund realitatii din teren.La vizita pe teren 
solicitantul a prezentat un Contract de concesiune nr.9265 /28.12.2012, acest contract fiind incheiat ulterior datei depunerii proiectului. La EG6 s-a bifat NU deoarece 
proiectul este neeligibil in urma vizitei pe teren cand s-a constatat ca amplasarea nu este conform cu cea specificata de solicitant in Cererea de finantare.Plansele ce au fost 
puse la proiect(plan de situatie) din cadrul Studiului de fezabilitate nu corespund realitatii din teren.La vizita pe teren solicitantul a prezentat un Contract de concesiune 
nr.9265 /28.12.2012, acest contract fiind incheiat ulterior datei depunerii proiectului. Anexele A din Cererea de finantare sunt calculat gresit deoarece valorile neeligibile sunt 
trecute pe eligibil.Nu au fost solicitate Informatii suplimentare deoarece proiectul este neeligibil. Anexele A din Cererea de finantare sunt calculat gresit deoarece valorile 
neeligibile sunt trecute pe eligibil.Nu au fost solicitate Informatii suplimentare deoarece proiectul este neeligibil. Din analiza de la pct.6 am constatat că solicitantul are:- Nu 
au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte cu acelasi titlu- ,,Construire unitate producție peleți”; - Nu au fost identificate în cadrul măsurii 312, 
sesiunea 01/12 proiecte care să aibă același sediu social cu al solicitantului SC ARA PELLET SRL, respectiv în com. Ipotești, sat Ipotești, str. Sergentului nr.729;-Au 
același amplasament (comună) ca al solicitantului; GROSU SIMONA (Achiziție utilaje și echipamente pentru lucrări de pregătirea terenului și alte lucrări speciale de 
construcții ) Nu au fost identificate elemente comune la aceste proiecte. - Nu au fost identificate alte proiecte în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 
16, la care domnul Ciornei Bogdan să fie reprezentant legal. - Același consultant –SC YXS ROMEST SRL a mai fost identificat și la următorii 6 solicitanți care au depus 
proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 S.C. TERMOTECH NORD S.R.L. S.C TEODORASILVA S.R.L BRADATANU TEODOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA 
CLIM GABRIELA-IULIANA SC POIANA IZVOARELOR VATRA DORNEI SRL SC RAMAVET SRLÎn urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că asociatul unic și 
Reprezentant legal - Ciornei Bogdan de la SC ARA PELLET SRL nu mai deține acțiuni la alte firme.În urma verificărilor solicitantului - SC ARA PELLET SRL si a 
Asociatului unic Ciornei Bogdan, nu au fost găsiți cu proiecte finalizate sau în derulare în cadrul aceleiași măsuri.În urma analizei acestor aspecte considerăm că solicitantul 
NU a creat condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Considerăm că investiția propusă 
poate funcționa independent de alte investiții finanțate prin FEADR. Din analiza de la pct.6 am constatat că solicitantul are:- Nu au fost identificate în cadrul Măsurii 312, 
sesiunea 01/12 proiecte cu acelasi titlu- ,,Construire unitate producție peleți”; - Nu au fost identificate în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte care să aibă același 
sediu social cu al solicitantului SC ARA PELLET SRL, respectiv în com. Ipotești, sat Ipotești, str. Sergentului nr.729;-Au același amplasament (comună) ca al solicitantului; 
GROSU SIMONA (Achiziție utilaje și echipamente pentru lucrări de pregătirea terenului și alte lucrări speciale de construcții ) Nu au fost identificate elemente comune la 
aceste proiecte. - Nu au fost identificate alte proiecte în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 16, la care domnul Ciornei Bogdan să fie reprezentant 
legal. - Același consultant –SC YXS ROMEST SRL a mai fost identificat și la următorii 6 solicitanți care au depus proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 S.C. 
TERMOTECH NORD S.R.L. S.C TEODORASILVA S.R.L BRADATANU TEODOR INTREPRINDERE INDIVIDUALA CLIM GABRIELA-IULIANA SC POIANA 
IZVOARELOR VATRA DORNEI SRL SC RAMAVET SRLÎn urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că asociatul unic și Reprezentant legal - Ciornei Bogdan de la 
SC ARA PELLET SRL nu mai deține acțiuni la alte firme.În urma verificărilor solicitantului - SC ARA PELLET SRL si a Asociatului unic Ciornei Bogdan, nu au fost găsiți cu
proiecte finalizate sau în derulare în cadrul aceleiași măsuri.În urma analizei acestor aspecte considerăm că solicitantul NU a creat condiții artificiale necesare pentru a 
beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Considerăm că investiția propusă poate funcționa independent de alte investiții 
finanțate prin FEADR. Proiectul este neeligibil.În urma vizitei pe teren cand s-a constatat ca amplasarea proiectului nu este conform cu cea specificata de solicitant in 
Cererea de finantare.Plansele ce au fost puse la proiect(plan de situatie) din cadrul Studiului de fezabilitate nu corespund realitatii din teren.La vizita pe teren solicitantul a 
prezentat un Contract de concesiune nr.9265 /28.12.2012, acest contract fiind incheiat ulterior datei depunerii proiectului. Proiectul este neeligibil.În urma vizitei pe teren 
cand s-a constatat ca amplasarea proiectului nu este conform cu cea specificata de solicitant in Cererea de finantare.Plansele ce au fost puse la proiect(plan de situatie) din 
cadrul Studiului de fezabilitate nu corespund realitatii din teren.La vizita pe teren solicitantul a prezentat un Contract de concesiune nr.9265 /28.12.2012, acest contract fiind 
incheiat ulterior datei depunerii proiectului

1218 312 M 01 12 1 35 00055 2012 9 27
ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
LUCRARI DE DEMOLARE SI 
PREGATIREA TERENULUI

SC BERNAT 
SERV SRL SUCEAVA

Comuna/Oras 
DUMBRAVENI Sat 

DUMBRAVENI
- - - - - - - - - - 285.558 0 199.891 0 85.667 185.563.119

Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comertului care specifica faptul ca solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare, existenta 
punctului de lucru in spatiul rural (daca este cazul) si ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, 
conform Legii 85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - emis cu cel mult o luna inainte de depunerea cererii de finantare.( emis in data de 21.08.2012, iar cererea 
de finantare a fost depusa in data de 27.09.2012) - Lipsa oferta servicii sau extras din baza de date.

1219 312 M 01 12 1 35 00052 2012 9 27
ACHIZITIE UTILAJ PENTRU 
FABRICAREA PAHARELOR 

DIN PLASTIC

MONOROMPLAS
T S.R.L. SUCEAVA Comuna/Oras 

SCHEIA Sat SCHEIA - - - - - - - - - - 235.000 0 199.750 0 35.250 185.762.869

Proiectul nu respecta criteriul EG2 din urmatoarele motive:In cadrul proiectului se prevăd conform fluxului tehnologic prezentat, achizitionarea de utilaje care implica lucrari 
de montaj necesare pentru punerea in functiune a acestora si care nu au fost prevazute in devizele pe obiect si bugetul indicativ. De asemenea in cadrul memoriului 
justificativ prezentat punctul 4, nu s-a realizat „prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati)” desi era necesara o 
prezentare a acestora- în special, cu privire la dimensiunile utilajelor şi încadrarea lor în spaţiul propus prin proiect împreună cu modalitatile de racordare a utilajelor si 
echipamentelor propuse la utilitati (apa si electricitate), avand in vedere ca investitia presupune un flux de productie care implica o linie de fabricatie, fiind necesara o 
descriere a modalitatilor de racordare a echipamentelor si utilajelor in cadrul fluxului de productie se impunea intocmitrea studiului de fezabilitate.Conform prevederilor 
cuprinse in Ghidul Solicitantului - „4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare, pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii şi/ sau montaj” se va intocmi 
studiul de fezabilitate (Anexa 2 din Ghidul solicitantului). Astfel proiectul este neeligibil pentru criteriul de eligibilitate EG2 ca urmare a faptului ca respectarea acestui criteriu 
de eligibilitate implica si verificarea documentului 1. Studiul de fezabilitate (pentru proiecte care prevad lucrari de constructii si/sau montaj) / Memoriul justificativ (pentru 
proiecte care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj). In cadrul proiectului se prevăd conform fluxului tehnologic prezentat, achizitionarea de utilaje care implica 
lucrari de montaj necesare pentru punerea in functiune a acestora si care nu au fost prevazute in devizele pe obiect si bugetul indicativ. De asemenea in cadrul memoriului 
justificativ prezentat punctul 4, nu s-a realizat „prezentarea tehnica a constructiilor in care urmeaza a fi amplasate utilajele/dotarile (inclusiv utilitati)” desi era necesara o 
prezentare a acestora- în special, cu privire la dimensiunile utilajelor şi încadrarea lor în spaţiul propus prin proiect împreună cu modalitatile de racordare a utilajelor si 
echipamentelor propuse la utilitati (apa si electricitate), avand in vedere ca investitia presupune un flux de productie care implica o linie de fabricatie, fiind necesara o 
descriere a modalitatilor de racordare a echipamentelor si utilajelor in cadrul fluxului de productie se impunea intocmitrea studiului de fezabilitate.Conform prevederilor 
cuprinse in Ghidul Solicitantului - „4.1 Documentele necesare întocmirii Cererii de Finanţare, pentru proiecte care prevăd lucrări de construcţii şi/ sau montaj” se va intocmi 
studiul de fezabilitate (Anexa 2 din Ghidul solicitantului). Astfel proiectul este neeligibil pentru criteriul de eligibilitate EG2 ca urmare a faptului ca respectarea acestui criteriu 
de eligibilitate implica si verificarea documentului 1. Studiul de fezabilitate (pentru proiecte care prevad lucrari de constructii si/sau montaj) / Memoriul justificativ (pentru 
proiecte care nu prevad lucrari de constructii si/sau montaj).

1220 312 C 01 12 1 35 00057 2012 9 27 INFIINTARE CENTRU DE 
INTRETINERE CORPORALA DELEANU ANCA SUCEAVA

Comuna/Oras 
MOLDOVITA Sat 

ARGEL
- - - - - - - - - - 97.856 2.000 68.468 0 29.388 185.831.337

Criteriul 1- Verificarea eligibilitatii solicitantului: Pct.1.1-Doc. 11.3-Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor semnata de persoana autorizata sa 
reprezinte intreprinderea, conform legii,nu este semnata de reprezentantul legal.(Anexa4.1-pag.135) -Doc. 7.1-Certificate de atestare fiscala- Eliberate de catre Autoritatile 
administratiei publice locale, in raza carora isi au sediul social si puncte de lucru (dupa caz), pentru obligatiile de plata catre bugetul local, in speta, Certificatul fiscal emis d
primaria Com. Moldovita, Jud.Suceava, nr.5810/27.09.2012, nu este adresat solicitantului Deleanu Anca.(pag.127) Pct.1.6- Doc.15- Declaratie pe propria raspundere in 
care sa se mentioneze ca beneficiarul proiectului sau reprezentantul legal de proiect, declara ca va urma si absolvi un curs de pregatire profesionala pana la finalizarea 
proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului.-Reprezentantul legal al solicitantului, in speta D-na Deleanu Anca, nu face referire prin prezenta declaratie la proiectul pentru 
care solicita finantare. -(Masura 313-Incurajarea activitatilor turistice-pag.142) EG1- Neconcordanta intre Doc.3.1-Actul de proprietate asupra terenului, Act de Partaj 
Voluntar nr.1081/14.09.2012,Doc.3.2-Extras de carte funciara nr.31224 a Com. Moldovita, conform Incheiere nr.11074 solutionat in data de 20.09.2012 si Doc.4-Certificat 
de Urbanism nr.50/13.08.2012 eliberat de Primaria Comunei Moldovita. -Studiul de Fezabilitate nu este elaborat in conformitate cu HG28/2008 si nun respecta Continutul 
Cadru pentru proiecte care prevad lucrari de constructii-montaj, existent pe pagina web APDRP aferenta pentru Masura 312. Vezi Cap.3.8(pag.51),Cap.6(pag.56), Cap. 
7(pag.72), Cap. II- Parti desenate, sunt incomplete si nu sunt in concordanta cu descrierile prezentate in Cap. 3.2 si 3.5 din SF. Cap-III-Proiectii Financiare si indicatori 
financiari(pag.95). Eg2-Nu respecta criteriul. EG4-Doc.15- Declaratie pe propria raspundere in care sa se mentioneze ca beneficiarul proiectului sau reprezentantul legal de 
proiect, declara ca va urma si absolvi un curs de pregatire profesionala pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutorului.-Reprezentantul legal al solicitantului, 
in speta D-na Deleanu Anca, nu face referire prin prezenta declaratie la proiectul pentru care solicita finantare. -(Masura 313-Incurajarea activitatilor turistice-pag.142). EG6- 
Neconcordanta intre Doc.3.1-Actul de proprietate asupra terenului, Act de Partaj Voluntar nr.1081/14.09.2012,Doc.3.2-Extras de carte funciara nr.31224 a Com. Moldovita, 
conform Incheiere nr.11074 solutionat in data de 20.09.2012 si Doc.4-Certificat de Urbanism nr.50/13.08.2012 eliberat de Primaria Comunei Moldovita. Nu respecta 
criteriul. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare nu sunt corecte şi nu sunt în conformitate cu devizul general si devizele pe obiect 
precizate în studiul de fezabilitate. Solicitantul nu a prezentat oferte conforme pentru bunuri si servicii a căror valoare este mai mare de 15000 Euro şi o oferta pentru bunuri 
si servicii a caror valoare este mai mica sau egala de 15000. - Planul financiar este incorect completat şi nu respectă gradul de intervenţie publică. Criteriul 1- Verificarea 
eligibilitatii solicitantului: Pct.1.1 -Doc. 11.3-Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea, 
conform legii,nu este semnata de reprezentantul legal.(Anexa4.1-pag.135) -Doc. 7.1-Certificate de atestare fiscala- Eliberate de catre Autoritatile administratiei publice 
locale, in raza carora isi au sediul social si puncte de lucru (dupa caz), pentru obligatiile de plata catre bugetul local, in speta, Certificatul fiscal emis de primaria Com. 
Moldovita, Jud.Suceava, nr.5810/27.09.2012, nu este adresat solicitantului Deleanu Anca.(pag.127) Pct.1.6- Doc.15- Declaratie pe propria raspundere in care sa se 
mentioneze ca beneficiarul proiectului sau reprezentantul legal de proiect, declara ca va urma si absolvi un curs de pregatire profesionala pana la finalizarea proiectului, 
inaintea ultimei plati a ajutorului.-Reprezentantul legal al solicitantului, in speta D-na Deleanu Anca, nu face referire prin prezenta declaratie la proiectul pentru care solicita 
finantare. -(Masura 313-Incurajarea activitatilor turistice-pag.142) Criteriul 2-Verificarea criteriilor generale de eligibilitate: - EG1- Neconcordanta intre Doc.3.1-Actul de 
proprietate asupra terenului, Act de Partaj Voluntar nr.1081/14.09.2012,Doc.3.2-Extras de carte funciara nr.31224 a Com. Moldovita, conform Incheiere nr.11074 solutionat 
in data de 20.09.2012 si Doc.4-Certificat de Urbanism nr.50/13.08.2012 eliberat de Primaria Comunei Moldovita. -Studiul de Fezabilitate nu este elaborat in conformitate cu 
HG28/2008 si nu respecta Continutul Cadru pentru proiecte care prevad lucrari de constructii-montaj, existent pe pagina web APDRP aferenta pentru Masura 312. Vezi 
Cap.3.8(pag.51),Cap.6(pag.56), Cap. 7(pag.72), Cap. II- Parti desenate, sunt incomplete si nu sunt in concordanta cu descrierile prezentate in Cap. 3.2 si 3.5 din SF., Cap-
III-Proiectii Financiare si indicatori financiari(pag.95). EG2-Nu respecta criteriul. EG4-Doc.15- Declaratie pe propria raspundere in care sa se mentioneze ca beneficiarul 
proiectului sau reprezentantul legal de proiect, declara ca va urma si absolvi un curs de pregatire profesionala pana la finalizarea proiectului, inaintea ultimei plati a ajutoru
Reprezentantul legal al solicitantului, in speta D-na Deleanu Anca, nu face referire prin prezenta declaratie la proiectul pentru care solicita finantare. -(Masura 313-
Incurajarea activitatilor turistice-pag.142). EG6- Neconcordanta intre Doc.3.1-Actul de proprietate asupra terenului, Act de Partaj Voluntar nr.1081/14.09.2012,Doc.3.2-
Extras de carte funciara nr.31224 a Com. Moldovita, conform Incheiere nr.11074 solutionat in data de 20.09.2012 si Doc.4-Certificat de Urbanism nr.50/13.08.2012 eliberat 
de Primaria Comunei Moldovita. -Criteriul 3-Bugetul indicativ- Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare nu sunt corecte şi nu sunt în 
conformitate cu devizul general si devizele pe obiect precizate în studiul de fezabilitate. -Criteriul 5-Planul Financiar-Planul financiar este incorect completat şi nu respectă 
gradul de intervenţie publică.
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1221 312 C 01 12 1 35 00049 2012 9 27
"INFIINTARE CAPACITATE DE 

PRODUCTIE MOBILIER DIN 
LEMN " 

S.C. 
LEMNARTDECO 

S.R.L.
SUCEAVA

Comuna/Oras 
BOROAIA Sat 

BARASTI
- - - - - - - - - - 235.294 3.720 200.000 0 35.294 186.031.337

-solicitantul a prezentat o schita a amplasamentului cu vecinatatile pentru parcela 1089 la care sunt trecute vecinatatile. Vecinii trecuti in schita de amplasament nu 
corespund cu vecinii mentionati in actul de vanzare cumparare nr. 728/11.09.2013 Astfel pe schita de amplasament sunt trecuti ca si vecini Cervinski Constantin si Daniela
drum comunal si Pienescu Elena iar in actul de vanzare cumparare sunt mentionati vecinii drum comunal, Cojocaru Toader si Stoica Costica. De asemenea pentru a 
clarifica precizarea din actul de vanzare cumparare nr728/11.09.2012 prin care se spune ca "...suprafata de 2392 mp teren arabil situat in intravilanul satului Nemteni, 
comuna Boroaia, judetul Suceava.." s-a solicitat o corectare oficiala din partea notarului public care a intocmit initial documentul, solicitantul prezentand doar o adeverinta 
de la primaria comunei Boroaia care nu poate fi opozabila actului notarial. Deoarece solicitantul nu a prezentat documentele solicitate, justificative pentru clarificarea 
aspectelor mentionate in fisa E 3.4 partea 1, referitoare la doc. 3.1, proiectul se declara neeligibil. -au fost solicitate informatii suplimentare referitoa la calcularea corecta a 
valorii TVA -au fost solicitate informatii referitoare la sursa preturile pentru centrala termica si instalatiile solare, pentru care au fost intocmite devize pe obiect dar nu au fost 
prezentate oferte. In actul de proprietate asupra terenului , contract de vanzare cumparare, autentificat cu nr.728/11.09.2012 se specifica ”…corpul de proprietate cu 
numarul cadastral 1089 compus din suprafata de 2392 mp teren arabil, situat in satul Nemteni, comuna Boroaia, judetul Suceava…”iar in celelalte documente atasate 
proiectului se face referire la satul Barasti, comuna Boroaia, existand neconcordante din acest punct de vedere. De asemenea, in planul de situatie A01 nu sunt mentionate 
vecinatatile pentru aceasta parcela iar in extrasul de carte funciara atasat contractului de vanzare cumparare nu este anexata si schita terenului.In studiul de fezabilitate, 
cap.3.1.1-date tehnice ale investitiei se face urmatoarea precizare: “…SC LEMNARTDECO SRL este proprietara terenului in suprafata de 2392 mp, parcela cu nr. cadastral 
1089, sat Nemteni, com. Boroaia, pe care este amplasat drumul de acces la parcela 30956 aferenta investitiei propuse si care nu face obiectul perezentei documentatii”. Cu 
tate acestea racordurile la reteaua electrica si reteaua de alimentare cu apa, in lungime de 150m, respective 125m, sunt realizate in iteriorul acestei parcele, cu cheltuieli 
eligibile, cuprinse in bugetul proiectului.Pentru clarificarea acestor aspecte au fost solicitate informatii suplimentare care au fost prezentate de solicitant in termenul 
procedural. Din analiza acestor informatii au rezultat urmatoarele concluzii:-solicitantul a prezentat o schita a amplasamentului cu vecinatatile pentru parcela 1089 la care 
sunt trecute vecinatatile. Vecinii trecuti in schita de amplasament nu corespund cu vecinii mentionati in actul de vanzare cumparare nr. 728/11.09.2013 Astfel pe schita de 
amplasament sunt trecuti ca si vecini Cervinski Constantin si Daniela, drum comunal si Pienescu Elena iar in actul de vanzare cumparare sunt mentionati vecinii drum 
comunal, Cojocaru Toader si Stoica Costica. De asemenea pentru a clarifica precizarea din actul de vanzare cumparare nr728/11.09.2012 prin care se spune ca 
"...suprafata de 2392 mp teren arabil situat in intravilanul satului Nemteni, comuna Boroaia, judetul Suceava.." s-a solicitat o corectare oficiala din partea notarului public 
care a intocmit initial documentul, solicitantul prezentand doar o adeverinta de la primaria comunei Boroaia care nu poate fi opozabila actului notarial. Deoarece solicitantul 
nu a prezentat documentele solicitate, justificative pentru clarificarea aspectelor mentionate in fisa E 3.4 partea 1, referitoare la doc. 3.1, proiectul se declara neeligibil.

1222 312 M 01 12 1 35 00047 2012 9 27

INFIINTARE ATELIER DE 
BRODERIE-CROITORIE IN 
LOCALITATEA VICOVU DE 
JOS, COMUNA VICOVU DE 
JOS, JUDETUL SUCEAVA

TUGUI LIDIA SUCEAVA
Comuna/Oras 

VICOVU DE JOS Sat 
VICOVU DE JOS

- - - - - - - - - - 20.548 0 17.466 0 3.082 186.048.803

Proiectul nu a indeplinit conditiile de eligibilitate la verificarea in teren. Proiectul nu a indeplinit conditiile de eligibilitate la vizita in teren.

1223 312 M 01 12 1 35 00040 2012 9 27 SECTIA DE TREFILAT SARMA
SC  SECTIA DE 

TREFILARE 
SPATARESTI SRL

SUCEAVA
Comuna/Oras 

FANTANA MARE Sat 
SPATARESTI

- - - - - - - - - - 234.880 0 199.648 0 35.232 186.248.451

Solicitantul nu a atasat anexele B1-B9, in vederea stabilirii viabilitatii economice.Astfel, nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate EG1 si EG2, deoarece anexele la memor
justificativ, conform paginii 65 din proiect sunt incomplete. Prin urmare, nu exista datele necesare calcularii viabilitatii economice. Solicitantul a atasat oferte pentru utilajele 
achizitionate prin proiect si a detaliat pe numar de ore si tarif serviciile de consultanta. Solicitantul nu a atasat anexele B1-B9, in vederea stabilirii viabilitatii 
economice.Astfel, nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate EG1 si EG2, deoarece anexele la memoriul justificativ, conform paginii 65 din proiect sunt incomplete. Prin 
urmare, nu exista datele necesare calcularii viabilitatii economice.

1224 312 C 01 12 1 35 00119 2012 9 28

DOTAREA CU AMBULANŢĂ 
VETERINARĂ ŞI DOTĂRI 

SPECIFICE PENTRU 
RACOVIȚĂ I. ANA CABINET 

MEDICAL VETERINAR

RACOVIȚĂ I. ANA 
CABINET 
MEDICAL 

VETERINAR

SUCEAVA
Comuna/Oras 
BRODINA Sat 

BRODINA
- - - - - - - - - - 44.373 2.500 31.061 0 13.312 186.279.512

EG5. Nu se respecta criteriul conform Doc.9 Subpct.9.1. Vezi E3.8 Fisa de verificare pe teren E4.1 Raportul asupra verificarii pe teren. Solicitantul a prezentat trei oferte 
pentru bunuri a căror valoare este mai mare de 15000 Euro. EG5. Nu se respecta criteriul conform Doc.9 Subpct.9.1. Vezi E3.8 Fisa de verificare pe teren E4.1 Raportul 
asupra verificarii pe teren.

1225 312 M 01 12 1 35 00112 2012 9 28

DOTARE SECTIE PENTRU 
FABRICAREA AMBALAJELOR 
DIN MATERIAL PLASTIC  IN 

COMUNA MOARA

DZIMINISCHI 
DANIELA ELENA SUCEAVA

Comuna/Oras 
MOARA Sat MOARA 

NICA
- - - - - - - - - - 235.280 0 199.988 0 35.292 186.479.500

In ghidul solicitantului pg.9 se precizeaza faptul ca perioada unui contractul de concesionare, inchiriere, comodat trebuie sa fie MINIM de 10 ani la data depuneri proiectului, 
la pg.55 in cadrul proiectului se afala un contract de comodat cu nr.2910/21.09.2012 care spacifica clar ca respectivul contract incepe de la data semnarii(21.09.2012)si 
este valabil o perioada de 10 ani iar data la care s-a depus proiectul este 28/09/2012 fapt care face ca respectivul contract de comodat sa nu mai respecte cerinta din ghid; 
extrasul de carte funciara nu este conform ghidului solicitantului masurii 312 pentru beneficiarul proiectului ci reprezinta alta persoana care nu are legatura cu proiectul 
depus. Studiul de fezabilitate nu respecta prevederile HG28/2008 si Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_Iulie_2012 de pe site APDRP capitolele 2; 2.4 
fundamentarea si necesitatea investitiei, capitolul 3 si capitolul 7 nu justifica necesitatea realizarii acestei investitii, elementale din cadrul SF nu prezinta elementele dfinitorii 
care sa arate viabilitatea investitiei(linie tehnologhica, proces de productei, aprovizionarea cu materie prima si desfacerea produsului finit,etc) In cadrul SF nu sunt 
prezentate devize pe obiect, TVA nu a fost calculat pentru valorile aferente investitiei motiv pentru care nu se regaseste in cadrul bugetului indicativ nici pe eligibil nici pe 
neeligibil, nu sunt prezentate 3 oferete conforme pentru utilajele ce se achizitioneaza prin proiect, nu este perezentat modul de calcul pentru consultanta care a stat la baza 
intocmirii documentatiei si nici extras de pe sit-ul APDRP, bugetul indicativ contine valori eligibile si neeligibile insa nu sunt specificate nici in anexe si nici in SF ce 
reprezinta valorile eligibile si neeligibile. in cadrul proiectului se gasesc 10 pagini cu oferete de utilaje si echipamente in limba italiana si nu se respecta cerinta din ghid 
privind oferetele de pret( 3 oferete pentru valori mai mari de 15000 de euro si o oferta pentru valori mai ici de 15000euro) si servicii; documente ce au stat la baza intocmirii 
documnetatiei din cadrul cererii de finantare. Proiectul este neeligibil deoarece:In ghidul solicitantului pg.9 se precizeaza faptul ca perioada unui contractul de concesionare, 
inchiriere, comodat trebuie sa fie MINIM de 10 ani la data depuneri proiectului, la pg.55 in cadrul proiectului se afala un contract de comodat cu nr.2910/21.09.2012 care 
spacifica clar ca respectivul contract incepe de la data semnarii(21.09.2012)si este valabil o perioada de 10 ani iar data la care s-a depus proiectul este 28/09/2012 fapt care 
face ca respectivul contract de comodat sa nu mai respecte cerinta din ghid; extrasul de carte funciara nu este conform ghidului solicitantului masurii 312 pentru beneficiar
proiectului ci reprezinta alta persoana care nu are legatura cu proiectul depus.Studiul de fezabilitate nu respecta prevederile HG28/2008 si 
Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_Iulie_2012 de pe site APDRP capitolele 2; 2.4 fundamentarea si necesitatea investitiei, capitolul 3 si capitolul 7 nu justifica 
necesitatea realizarii acestei investitii, elementale din cadrul SF nu prezinta elementele dfinitorii care sa arate viabilitatea investitiei(linie tehnologhica, proces de productei, 
aprovizionarea cu materie prima si desfacerea produsului finit,etc).In cadrul SF nu sunt prezentate devize pe obiect, TVA nu a fost calculat pentru valorile aferente investitiei 
motiv pentru care nu se regaseste in cadrul bugetului indicativ nici pe eligibil nici pe neeligibil, nu sunt prezentate 3 oferete conforme pentru utilajele ce se achizitioneaza 
prin proiect, nu este perezentat modul de calcul pentru consultanta care a stat la baza intocmirii documentatiei si nici extras de pe sit-ul APDRP, bugetul indicativ contine 
valori eligibile si neeligibile insa nu sunt specificate nici in anexe si nici in SF ce reprezinta valorile eligibile si neeligibile.
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1226 312 C 01 12 1 35 00123 2012 9 28

„INFIINTARE FABRICA 
PRODUCTIE ELEMENTE DE 
DULGHERIE SI TAMPLARIE 

PENTRU CONSTRUCTII”  

BARBU 
CONSTANTIN 

IONUT
SUCEAVA

Comuna/Oras 
SLATINA Sat 

SLATINA
- - - - - - - - - - 232.200 21.200 197.370 0 34.830 186.676.870

La EG1si EG6 s-a bifat NU intrucat prin fisa de informatii suplimentare s-a solicitat Certificatul de Urbanism care sa aiba toate rubricile completate. Desi a confirmat 
primirea in data de 19.08.2013, solicitantul nu a mai raspuns la informatiile suplimentare.La EG2 s-a bifat NU intrucat prin fisa de informatii suplimentare s-a solicitat 
corectarea indicatorilor prin luarea in calcul la salariile angajatilor si a contributiilor sociale datorate bugetului de stat. Intrucat solicitantul nu a raspuns solicitarii consideram 
ca indicatorii au fost calculati artificial. La EG1si EG6 s-a bifat NU intrucat prin fisa de informatii suplimentare s-a solicitat Certificatul de Urbanism care sa aiba toate 
rubricile completate. Desi a confirmat primirea in data de 19.08.2013, solicitantul nu a mai raspuns la informatiile suplimentare.La EG2 s-a bifat NU intrucat prin fisa de 
informatii suplimentare s-a solicitat corectarea indicatorilor prin luarea in calcul la salariile angajatilor si a contributiilor sociale datorate bugetului de stat. Intrucat solicitantul 
nu a raspuns solicitarii consideram ca indicatorii au fost calculati artificial. La EG2 s-a bifat NU intrucat prin fisa de informatii suplimentare s-a solicitat corectarea 
indicatorilor prin luarea in calcul la salariile angajatilor si a contributiilor sociale datorate bugetului de stat. Intrucat solicitantul nu a raspuns solicitarii consideram ca 
indicatorii au fost calculati artificial. La EG2 s-a bifat NU intrucat prin fisa de informatii suplimentare s-a solicitat corectarea indicatorilor prin luarea in calcul la salariile 
angajatilor si a contributiilor sociale datorate bugetului de stat. Intrucat solicitantul nu a raspuns solicitarii consideram ca indicatorii au fost calculati artificial. La punctul 3.1 s-
a bifat nu intrucat s-a solicitat intocmirea corecta a Bugetului Indicativ cap.4.5 – Dotari conform HG.28 / 2008. Solicitantul nu a raspuns in termenul de 5 zile comunicat pri
fisa. La punctul 3.1 s-a bifat nu intrucat s-a solicitat intocmirea corecta a Bugetului Indicativ cap.4.5 – Dotari conform HG.28 / 2008. Solicitantul nu a raspuns in termenul d
5 zile comunicat prin fisa. Din analiza punctului 6 s-au constatat urmatoarele:- Nu au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte cu acelasi titlu respectiv 
INFIINTARE FABRICA PRODUCTIE ELEMENTE DE DULGHERIE SI TAMPLARIE PENTRU CONSTRUCTII; - Nu au fost identificate în cadrul măsurii 312, sesiunea 
01/12 proiecte care să aibă același sediu social cu al solicitantului BARBU CONSTANTIN IONUT, respectiv în Jud. NEAMT ORAS TARGU NEAMT, str. ANA IPATESCU 
Nr. 15, Cod Postal 615200;-In urma verificarii documentului 16 a fost identificat inca un proiect cu acelasi amplasament respectiv in Jud. SUCEAVA, com. SLATINA, sat 
SLATINA. In urma verificarilor s-a constatat ca amplasamentul proiectului propus de d-na RUSU ANA MARIA este invecinat cu proiectul propus de BARBU CONSTANTIN 
IONUT.Au fost constatate urmatoarele elemente comune: Proiectele sunt facute de acelasi consultant, si propun activitati din cadrul aceleiasi clase CAEN. Extrasele de 
cont sunt de la aceeasi banca si din aceeasi data. - Nu au fost identificate alte proiecte în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 16, la care domnul 
BARBU CONSTANTIN IONUTsă fie reprezentant legal. - - Au fost identificate un numar de 10 proiecte ce au ca si consultant aceiasi firma(SC LUCAIUZ SRL), care a 
asigrat consultanta solicitantului BARBU CONSTANTIN IONUT dupa cum urmeaza:- S.C. PLAZA BUCOVINA CONSTRUCT S.R.L.- S.C. MASON ONE PRODUCT 
S.R.L.- S.C. MCC BUILD CONSTRUCT S.R.L.- S.C. REALMOND FCC S.R.L.-retras- S.C. FAIRMONT S.R.L.- REUS DANIELA-LILIANA- SC ROYAL HORSE SRL- 
SARBU ANICA- RUSU ANA MARIA-retras- S.C. LARIXLAND S.R.L.În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că asociatul unic care este si Reprezentantul legal 
– domnul BARBU CONSTANTIN IONUT mai detine 10% din actiuni la SC . TERRA MACHINES SRL, CAEN-4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente 
avand Cod unic de inregistrare-31817234 atribuit in data de 12.06.2013In urma verificarilor, asociatul unic care este si Reprezentantul legal – domnul BARBU 
CONSTANTIN IONUT si SC . TERRA MACHINES SRL nu au fost gasiti cu alte proiecte finalizate sau in derulare in cadrul aceleiasi masuri. Avand in vedere cele 
constatate si faptul ca vanzatorii terenului sunt persoane diferite in cazul celor doi solicitanti, conturile sunt alimentate de persoane fizice diferite, nu exista elemente 
suficiente la momentul evaluarii care sa demonstreze creearea de conditii artificiale. Din analiza punctului 6 s-au constatat urmatoarele:- Nu au fost identificate în cadrul 
Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte cu acelasi titlu respectiv INFIINTARE FABRICA PRODUCTIE ELEMENTE DE DULGHERIE SI TAMPLARIE PENTRU 
CONSTRUCTII; - Nu au fost identificate în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte care să aibă același sediu social cu al solicitantului BARBU CONSTANTIN IONUT, 
respectiv în Jud. NEAMT ORAS TARGU NEAMT, str. ANA IPATESCU Nr. 15, Cod Postal 615200;-In urma verificarii documentului 16 a fost identificat inca un proiect cu 
acelasi amplasament respectiv in Jud. SUCEAVA, com. SLATINA, sat SLATINA. In urma verificarilor s-a constatat ca amplasamentul proiectului propus de d-na RUSU 
ANA MARIA este invecinat cu proiectul propus de BARBU CONSTANTIN IONUT.Au fost constatate urmatoarele elemente comune: Proiectele sunt facute de acelasi 
consultant, si propun activitati din cadrul aceleiasi clase CAEN. Extrasele de cont sunt de la aceeasi banca si din aceeasi data. - Nu au fost identificate alte proiecte în 
cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 16, la care domnul BARBU CONSTANTIN IONUTsă fie reprezentant legal. - - Au fost identificate un numar de 
10 proiecte ce au ca si consultant aceiasi firma(SC LUCAIUZ SRL), care a asigrat consultanta solicitantului BARBU CONSTANTIN IONUT dupa cum urmeaza:- S.C. 
PLAZA BUCOVINA CONSTRUCT S.R.L.- S.C. MASON ONE PRODUCT S.R.L.- S.C. MCC BUILD CONSTRUCT S.R.L.- S.C. REALMOND FCC S.R.L.-retras- S.C. 
FAIRMONT S.R.L.- REUS DANIELA-LILIANA- SC ROYAL HORSE SRL- SARBU ANICA- RUSU ANA MARIA-retras- S.C. LARIXLAND S.R.L.În urma verificărilor în 
RECOM online s-a constatat că asociatul unic care este si Reprezentantul legal – domnul BARBU CONSTANTIN IONUT mai detine 10% din actiuni la SC TERRA

1227 312 M 01 12 1 35 00121 2012 9 28

DEZVOLTAREA SERVICIULUI 
DE CONSULTANTA 

SPECIALIZATA IN SAT 
PODENI, COMUNA BUNESTI

SC ISOGOLD 
CONSULT SRL SUCEAVA

Comuna/Oras 
BUNESTI Sat 

PODENI
- - - - - - - - - - 14.699 0 10.289 0 4.410 186.687.159

Doc.11.1- Conform Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, prezentat(pag.82 din CF), solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care 
solicita finantare,dar nu poate sa faca dovada ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, 
conform Legii 85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. EG1 - Doc.11.1-Conform Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, prezentat(pag.82 
din CF), solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare,dar nu poate sa faca dovada ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare 
(Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Doc.3.1 Documentul prezentat de 
solicitant, pag.50-53, specifica faptul ca imprumutul de folosinta este pe perioada existentei constructiei. Conform GS. Doc. 3.1 trebuie prezentat - Document incheiat la 
notariat care sa certifice dreptul de folosinta/dreptul real principal asupra cladirii: contract de inchiriere, de comodat, concesiune (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru 
cladirea in care se va realiza investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare, numai in cazul in care proiectul se refera la 
dotarea/achizitionarea de echipamente/utilaje. EG3 - Doc.11.1-Conform Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, prezentat(pag.82 din CF), 
solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare,dar nu poate sa faca dovada ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 
31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. EG6 -Doc.3.1 Documentul prezentat de solicitan
pag.50-53, specifica faptul ca imprumutul de folosinta este pe perioada existentei constructiei. Conform GS. Doc. 3.1 trebuie prezentat - Document incheiat la notariat care 
sa certifice dreptul de folosinta/dreptul real principal asupra cladirii: contract de inchiriere, de comodat, concesiune (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru cladirea in 
care se va realiza investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare, numai in cazul in care proiectul se refera la dotarea/achizitionarea de 
echipamente/utilaje. Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare nu sunt corecte şi nu sunt în conformitate cu devizul general si devizele pe 
obiect precizate în memoriul justificativ. Solicitantul a prezentat o oferta pentru bunuri a caror valoare este mai mica sau egala de 15000 Euro. Pct.1- Verificarea eligibilitatii 
solicitantului-Doc.11.1- Conform Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, prezentat(pag.82 din CF), solicitantul are codul CAEN conform activitatii 
pentru care solicita finantare,dar nu poate sa faca dovada ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau 
faliment, conform Legii 85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Pct. 2- Verificarea criteriilor generale de eligibilitate -EG1 - Doc.11.1-Conform Certificatului 
constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, prezentat(pag.82 din CF), solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare,dar nu poate sa 
faca dovada ca nu se afla in proces de lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 cu modificarile si 
completarile ulterioare. Doc.3.1 Documentul prezentat de solicitant, pag.50-53, specifica faptul ca imprumutul de folosinta este pe perioada existentei constructiei. Conform 
GS. Doc. 3.1 trebuie prezentat - Document incheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosinta/dreptul real principal asupra cladirii: contract de inchiriere, de comodat, 
concesiune (alte tipuri de folosinta conform legii) pentru cladirea in care se va realiza investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare, 
numai in cazul in care proiectul se refera la dotarea/achizitionarea de echipamente/utilaje. EG3 - Doc.11.1-Conform Certificatului constatator emis de Oficiul Registrului 
Comertului, prezentat(pag.82 din CF), solicitantul are codul CAEN conform activitatii pentru care solicita finantare,dar nu poate sa faca dovada ca nu se afla in proces de 
lichidare, fuziune, divizare (Legea 31/1990, republicata), reorganizare judiciara sau faliment, conform Legii 85/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. EG6 -Doc.3.1 
Documentul prezentat de solicitant, pag.50-53, specifica faptul ca imprumutul de folosinta este pe perioada existentei constructiei. Conform GS. Doc. 3.1 trebuie prezentat - 
Document incheiat la notariat care sa certifice dreptul de folosinta/dreptul real principal asupra cladirii: contract de inchiriere, de comodat, concesiune (alte tipuri de folosinta 
conform legii) pentru cladirea in care se va realiza investitia, pe o perioada de cel putin 10 ani de la data depunerii cererii de finantare, numai in cazul in care proiectul se 
refera la dotarea/achizitionarea de echipamente/utilaje. Pct. 3 - Bugetul indicativ- Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ din cererea de finantare nu sunt corecte 
şi nu sunt în conformitate cu devizul general si devizele pe obiect precizate în memoriul justificativ.

1228 312 M 01 12 1 35 00101 2012 9 28
"ACHIZIŢIE ECHIPAMENTE 

PENTRU ÎNFIINŢARE 
SERVICE MOBIL''

SC MOBIL 
SERVICE 88 SRL SUCEAVA

Comuna/Oras 
BOROAIA Sat 

BOROAIA
- - - - - - - - - - 80.454 0 56.318 0 24.136 186.743.477

Din descrierea Cap.4 nu reiese ca autovehicolul achizitionat prin proiect este ,,autovehicul specializat ''.Nu respecta definitia ,,autovehiculului specializat conform HG 
224/2008 mentionat si in ghidul solicitantului la pagina 51.In fapt in unanimitate dotarile ce sunt achizitionate in scopul atingerii obiectivelor proiectului pot fi folosite si 
independent de existenta masinii.Exemplu :tester de diagnoza,soft specializat,compresorul alimentat la 220 V, ,generatorul de curent cu rezervor de combustibil propriu si 
autonomie de pina la 18 ore,trusa de scule etc. Din descrierea Cap.4 nu reiese ca autovehicolul achizitionat prin proiect este ,,autovehicul specializat ''.Nu respecta definitia 
,,autovehiculului specializat conform HG 224/2008 mentionat si in ghidul solicitantului la pagina 51.In fapt in unanimitate dotarile ce sunt achizitionate in scopul atingerii 
obiectivelor proiectului pot fi folosite si independent de existenta masinii.Exemplu :tester de diagnoza,soft specializat,compresorul alimentat la 220 V, ,generatorul de curent 
cu rezervor de combustibil propriu si autonomie de pina la 18 ore,trusa de scule etc.
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1229 312 C 01 12 1 35 00098 2012 9 28
ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
PRODUCTIE BRICHETE LA 

ECO-DOMANI

SC ECO-DOMANI 
SRL SUCEAVA

Comuna/Oras 
HORODNIC DE JOS 
Sat HORODNIC DE 

JOS

- - - - - - - - - - 44.375 1.670 37.719 0 6.656 186.781.196

Benefeciarul nu respecta structura cadru a studiului de fezabilitate Hg28/28 si (Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_-_Iulie_2012)in capitolul 3 nu se 
perzentata cladirea in care se va efectua fluxul de productie planse cu amplasarea utilajelor pe fluxul de producte,panouri solarii spatii de productie si auxiliare( bai,vestiare 
etc) nu se prezinta documentele pentru terenul (6,5ha)pe care se descrie cultura de salcie( acte de proprietate, inchiriere,arenda concesionare etc, copie dupa registrul 
agricol cu specia de salcie cultivata, suprafata, anul infiintarii culturii etc), care asigura 75% din masa totala de materie prima pentru fabricarea brichetelor, eficienta 
economica si indicatorii financiari sunt calculati pentru 25 de zile lucratoare pe luna cu cate 8 ore pe zi( fara a se respecta legislatia muncii -legea 319/2006)si fara a se 
socoti ca aceiasi muncitori vor face si exploatarea de pe terenul cultivat cu salcie, manipularea, tarnsportul si depozitarea materiei prime la hala de productie cum se descrie 
in studiul de fezabilitate. Caladirea in care urma a se depozita utilajele nu asigura conditii de lucru pe timp de iarna cand temperaturile sunt sub -0C nu este prevazut sistem 
de incalzire pentru asigurarea conditiilor optime de lucru pe perioada rece a anului, cladirea avand peretii din tabla profilata nu sunt prevazute in buget sume pentru sistem 
de incalzire nici pe eligibil si nici pe neeligibil.Nu sunt atasate oferet de pret pentru utilajele si echipamentele care au stat la baza calcului valoric al proiectului sau pagini 
printate de sit-ul APDRP.Pentru montarea panourilor solare si a uscatorului( proiectul fiid cu constructii montaj)nu este prezentat certificatul de urbanism necesar realizarii 
investitiei.Analizand aspectele mentionate mai sus proiectul este declarat neeligibil in urama analizei documentatiei si a elementelor economice prezentate in cadrul 
studiului de fezabilitate si a documnetelor anexate la dosar. Eficienta economica si indicatorii financiari sunt calculati pentru 25 de zile lucratoare pe luna cu cate 8 ore pe zi( 
fara a se respecta legislatia muncii -legea 319/2006)si fara a se socoti ca aceiasi muncitori vor face si exploatarea materialului lemnos de pe terenul cultivat cu salcie, 
manipularea, tarnsportul si depozitarea materiei prime la hala de productie cum se descrie in studiul de fezabilitate;solictantul a utilizat date nesustenabile la calculul 
indicatorilor economico-financiari valoarea productiei nu poate fi acoperita in timp real materia prima nu este asigurata cu documente doveditoare, capacitatea de productie 
este supraestimata, nu exista oferte pentru utilaje si echipamente in care sa prezinte caracteristici tehnice si sa sustina cele consemnate in SF. Structura devizului pe 
capitole de cheltueli ( anexa A2, deviz- Pacht solar pg.12)nu este conforma cu cea de la capitolul IV PERE din bugetul indicativ si totalizator Benefeciarul nu respecta 
structura cadru a studiului de fezabilitate Hg28/28 si (Anexa_2_-_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_-_Iulie_2012)in capitolul 3 nu se perzentata cladirea in care se va 
efectua fluxul de productie planse cu amplasarea utilajelor pe fluxul de producte,panouri solarii spatii de productie si auxiliare( bai,vestiare etc) nu se prezinta documentele 
pentru terenul (6,5ha)pe care se descrie cultura de salcie( acte de proprietate, inchiriere,arenda concesionare etc, copie dupa registrul agricol cu specia de salcie cultivata, 
suprafata, anul infiintarii culturii etc), care asigura 75% din masa totala de materie prima pentru fabricarea brichetelor, eficienta economica si indicatorii financiari sunt 
calculati pentru 25 de zile lucratoare pe luna cu cate 8 ore pe zi( fara a se respecta legislatia muncii -legea 319/2006)si fara a se socoti ca aceiasi muncitori vor face si 
exploatarea de pe terenul cultivat cu salcie, manipularea, tarnsportul si depozitarea materiei prime la hala de productie cum se descrie in studiul de fezabilitate. Caladirea in 
care urma a se depozita utilajele nu asigura conditii de lucru pe timp de iarna cand temperaturile sunt sub -0C nu este prevazut sistem de incalzire pentru asigurarea 
conditiilor optime de lucru pe perioada rece a anului, cladirea avand peretii din tabla profilata nu sunt prevazute in buget sume pentru sistem de incalzire nici pe eligibil si 
nici pe neeligibil.Nu sunt atasate oferet de pret pentru utilajele si echipamentele care au stat la baza calcului valoric al proiectului sau pagini printate de sit-ul APDRP.Pentru 
montarea panourilor solare si a uscatorului( proiectul fiid cu constructii montaj)nu este prezentat certificatul de urbanism necesar realizarii investitiei.Analizand aspectele 
mentionate mai sus proiectul este declarat neeligibil in urama analizei documentatiei si a elementelor economice prezentate in cadrul studiului de fezabilitate si a 
documnetelor anexate la dosar. Eficienta economica si indicatorii financiari sunt calculati pentru 25 de zile lucratoare pe luna cu cate 8 ore pe zi( fara a se respecta legislatia 
muncii -legea 319/2006)si fara a se socoti ca aceiasi muncitori vor face si exploatarea materialului lemnos de pe terenul cultivat cu salcie, manipularea, tarnsportul si 
depozitarea materiei prime la hala de productie cum se descrie in studiul de fezabilitate;solictantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari 
valoarea productiei nu poate fi acoperita in timp real materia prima nu este asigurata cu documente doveditoare, capacitatea de productie este supraestimata, nu exista 
oferte pentru utilaje si echipamente in care sa prezinte caracteristici tehnice si sa sustina cele consemnate in SF.

1230 312 C 01 12 1 35 00099 2012 9 28
ACHIZITIE ECHIPAMENTE 
SERVICE DEZMEMBRARI 

PENTRU IRIMICIUC DANIEL

IRIMICIUC 
DANIEL SUCEAVA

Comuna/Oras 
BOSANCI Sat 

CUMPARATURA
- - - - - - - - - - 38.792 18.420 27.154 0 11.638 186.808.350

Conform datelor de la Registrul Comerțului dl Irimiciuc Daniel este asociat unic la CALVI COM SRL Conform datelor de la Registrul Comerțului dl Irimiciuc Daniel este 
asociat unic la CALVI COM SRL La EG1 și EG6 s-a bifat NU deoarece solicitantul pentru cladire nu are act de proprietate sau alt document încheiat la notariat care să 
certifice dreptul de folosință / drept real principal asupra clădirii însoțit de extrasul de carte funciară valabil la depunerea Cererii de finanțare.La Cererea de finanțare 
solicitantul a prezentat Contract de Vânzare – Cumpărare nr.3365 / 07.08.2007 pentru suprafața de 5000 mp teren arabil însoțit de Extras din Cartea Funciară.La vizita pe 
teren la fișa E 3.8 au fost atașate următoarele documente:- Autorizație de construire nr.153 / 12.11.2009;- Proces verbal de recepție la terminarea lucărilor nr.6 / 
06.09.2012.Conform acestor documente solicitantul deține o locuință P+M care nu este trecută în Cartea Funciară.Conform Ghidul solicitantului pentru proiecte care prevăd 
achiziții de utilaje cu montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente, se atașeaza la Studiul de Fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asupra 
construcției existente. Acest document nu a fost prezentat la momentul depunerii Cererii de finanțare.Conform structurii cadru a Studiul de Fezabilitate solicitantul nu a 
prezentat:- Plan de amplasare în zonă (1:25.000 -1:5.000);- Plan general (1:5.000 -1:500);- Plan de situație cu amplasarea rețele de utilități, surse de apă și receptori ape 
uzate (1:1.000 – 1:500);- Plan de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic.Prin proiect solicitantul achiziționează:- Separator hidrocarburi în valoare de 2.830 Euro;- 
Centrală termică în valoare de 9.290 Euro;- Sistem panouri în valoare de 17.900 Euro;- Set utilaje dezmembrare în valoare de 6.127 Euro.Din valoarea de la cap. 4 din 
Bugetul Indicativ privind dotarea pentru realizarea investiției ponderea o reprezintă Centrală termică și Sistemul solar (în valoaree de 27.190Euro), utilaje ce nu sunt direct 
legate de fluxul tehnologic. La EG1 și EG6 s-a bifat NU deoarece solicitantul pentru cladire nu are act de proprietate sau alt document încheiat la notariat care să certifice 
dreptul de folosință / drept real principal asupra clădirii însoțit de extrasul de carte funciară valabil la depunerea Cererii de finanțare.La Cererea de finanțare solicitantul a 
prezentat Contract de Vânzare – Cumpărare nr.3365 / 07.08.2007 pentru suprafața de 5000 mp teren arabil însoțit de Extras din Cartea Funciară.La vizita pe teren la fișa E 
3.8 au fost atașate următoarele documente:- Autorizație de construire nr.153 / 12.11.2009;- Proces verbal de recepție la terminarea lucărilor nr.6 / 06.09.2012.Conform 
acestor documente solicitantul deține o locuință P+M care nu este trecută în Cartea Funciară.Conform Ghidul solicitantului pentru proiecte care prevăd achiziții de utilaje cu 
montaj care schimbă regimul de exploatare a construcției existente, se atașeaza la Studiul de Fezabilitate Expertiza tehnică de specialitate asupra construcției existente. 
Acest document nu a fost prezentat la momentul depunerii Cererii de finanțare.Conform structurii cadru a Studiul de Fezabilitate solicitantul nu a prezentat:- Plan de 
amplasare în zonă (1:25.000 -1:5.000);- Plan general (1:5.000 -1:500);- Plan de situație cu amplasarea rețele de utilități, surse de apă și receptori ape uzate (1:1.000 – 
1:500);- Plan de amplasare a utilajelor pe fluxul tehnologic.Prin proiect solicitantul achiziționează:- Separator hidrocarburi în valoare de 2.830 Euro;- Centrală termică în 
valoare de 9.290 Euro;- Sistem panouri în valoare de 17.900 Euro;- Set utilaje dezmembrare în valoare de 6.127 Euro.Din valoarea de la cap. 4 din Bugetul Indicativ privind 
dotarea pentru realizarea investiției ponderea o reprezintă Centrală termică și Sistemul solar (în valoaree de 27.190Euro), utilaje ce nu sunt direct legate de fluxul tehnologic. 
La Matrice de verificare a viabilității economico – financiare la pct. 1 sunt diferențe deoarece solicitantul în Anexa C5 a calculat greșit Valoarea totală a proiectului fără TVA, 
iar la pct.3 și 6 sunt diferențe – respecta criteriul .Nu au fost solicitate Informații suplimentare deoarece proiectul este neeligibil. La Matrice de verificare a viabilității 
economico – financiare la pct. 1 sunt diferențe deoarece solicitantul în Anexa C5 a calculat greșit Valoarea totală a proiectului fără TVA, iar la pct.3 și 6 sunt diferențe – 
respecta criteriul .Nu au fost solicitate Informații suplimentare deoarece proiectul este neeligibil. În Deviz obiect – Dotari, solicitantul a calculat și valoarea de la cap.4.2 – 
Montaj utilaj tehnologic. Solicitantul pentru bunuri mai mari de 15000 Euro nu a prezentat oferte conform procedurii.Pentru lucrari proiectantul nu a atașat în S.F. declarația 
semnată și ștampilată privind sursa de prețuri. Nu au fost solicitate Informații suplimentare deoarece proiectul este neeligibil. Solicitantul pentru bunuri mai mari de 15000 
Euro nu a prezentat oferte conform procedurii.Pentru lucrari proiectantul nu a atașat în S.F. declarația semnată și ștampilată privind sursa de prețuri. Nu au fost solicitate 
Informații suplimentare deoarece proiectul este neeligibil. În Studiul de fezabilitate la cap. 6 – Finanțarea investiției valoarea eligibililă la Total proiect este greșită, nu au fost 
solicitate Informații suplimentare deoarece proiectul este neeligibil. În Studiul de fezabilitate la cap. 6 – Finanțarea investiției valoarea eligibililă la Total proiect este greșită, 
nu au fost solicitate Informații suplimentare deoarece proiectul este neeligibil. Din analiza de la pct.8 am constatat că solicitantul are:- același amplasament(Comuna) ca al 
solicitantului SC TEODORASILVA SRL- Construire unitate pentru fabricarea articolelor meșteșugărești - același consultant ca al solicitantului SC ECO – DOMANI SRL- 
Achiziție echipamente producție brichete la Eco-Domani. S-a extins verificarea în RECOM al Reprezentantului legal,am constatat că este acționar și la CALVI COM SRL .In 
urma analizei acestor aspecte consideram ca investitia poate functiona independent. Din analiza de la pct.8 am constatat că solicitantul are:- același amplasament(Comuna) 
ca al solicitantului SC TEODORASILVA SRL- Construire unitate pentru fabricarea articolelor meșteșugărești - același consultant ca al solicitantului SC ECO – DOMANI 
SRL- Achiziție echipamente producție brichete la Eco-Domani. S-a extins verificarea în RECOM al Reprezentantului legal,am constatat că este acționar și la CALVI COM 
SRL In urma analizei acestor aspecte consideram ca investitia poate functiona independent La EGși EG6 s-a bifat NU deoarece solicitantul pentru cladire nu are act de

1231 312 M 01 12 1 35 00092 2012 9 28

INFIINTARE BIROU SERVICII 
CONSULTANTA SI SUPORT 
SPECIALIZAT IN AFACERI SI 

MANAGEMENT

JURESCHI 
MIHAELA 
ADRIANA

SUCEAVA
Comuna/Oras 
PATRAUTI Sat 

PATRAUTI
- - - - - - - - - - 43.705 0 30.593 0 13.112 186.838.943

Codul CAEN Rev.1 7481 "Activitati fotografice" prezent atat in Cererea de Finantare cat si in Declaratia de deschidere punct de lucru face parte, conform Listei codurilor 
CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare în cadrul măsurii 312, din clasa CAEN Rev.2 7420 "Activitati fotografice". In urma raspunsului la informatiile 
suplimentare cat si a completarii matricei de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului rezulta ca nu se ideplineste criteriul de eligibilitate EG2. In urma 
raspunsului la informatiile suplimentare cat si a completarii matricei de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului rezulta ca nu se ideplineste criteriul de 
eligibilitate EG2.

1232 312 M 01 12 1 35 00089 2012 9 28

INFIINTARE FABRICA DE 
PRODUSE DIN MASE 

PLASTICE SI COMPONENTE 
METALICE PENTRU 

CONSTRUCTII

S.C. ADELBERT 
TERM S.R.L. SUCEAVA

Comuna/Oras 
PALTINOASA Sat 

PALTINOASA
- - - - - - - - - - 235.060 0 199.801 0 35.259 187.038.744

- S-au solicitat informatii suplimentare privind Bugetul indicativ, Anexele A, Indicatori de Monitorizare; Corelarile, modificarile si corectarile mentionate conform informatiilor 
solicitate privitor la Cap.3., Cap. 3.8, Cap. 7, subcap. 7.2; Devizul General, Devizele obiectului eligibil/neeligibil, Anexele B aferente, Indicatorii financiari. Corespunzator 
corelarilor, se va reface Planul Financiar si Graficul de esalonare(daca este cazul). Nu au fost prezentate informatiile suplimentare in termenul prevazut de 5 zile lucratoare 
conform E3.4Fisei de solicitare a informatiilor suplimentare inregistrata la CRPDRP 1 IASI cu nr.788/10.09.2013 si confirmata de beneficiar ca primita in data de 
10.09.2013. Criteriul EG2 nu poate fi verificat deoarece nu au fost prezentate informatiile suplimentare in termenul prevazut de 5 zile lucratoare conform E3.4Fisei de 
solicitare a informatiilor suplimentare inregistrata la CRPDRP 1 IASI cu nr.788/10.09.2013 si confirmata de beneficiar ca primita in data de 10.09.2013. -Va rugam sa 
treceti cheltuielile aferente Cap. 2 –Alimentare cu energie electrica, respectiv asigurarea utilitatilor necesare obiectivului pe cheltuieli neeligibile, intrucit cheltuieli eligibile 
sunt doar cheltuielile efectuate in limita interioara a proprietatii. In urma acestor modificari se va corecta si corela: valoarea eligibila/neeligibila si valoarea totala a proiectului 
cuprinsa in Bugetul Indicativ si Anexele A. -Nu au fost prezentate informatiile suplimentare in termenul prevazut de 5 zile lucratoare conform E3.4Fisei de solicitare a 
informatiilor suplimentare inregistrata la CRPDRP 1 IASI cu nr.788/10.09.2013 si confirmata de beneficiar ca primita in data de 10.09.2013. - Planul financiar nu poate fi 
corect completat deoarece nu au fost prezentate informatiile suplimentare in termenul prevazut de 5 zile lucratoare conform E3.4Fisei de solicitare a informatiilor 
suplimentare inregistrata la CRPDRP 1 IASI cu nr.788/10.09.2013 si confirmata de beneficiar ca primita in data de 10.09.2013. Nu au fost prezentate informatiile 
suplimentare in termenul prevazut de 5 zile lucratoare conform E3.4Fisei de solicitare a informatiilor suplimentare inregistrata la CRPDRP 1 IASI cu nr.788/10.09.2013 si 
confirmata de beneficiar ca primita in data de 10.09.2013.

Page 351 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

1233 312 C 01 12 1 35 00086 2012 9 28

CONSTRUIRE ATELIER DE 
FABRICARE A ARTICOLELOR 
DIN FIRE METALICE IN COM. 
DARMANESTI JUD. SUCEAVA 

SC TERPECTO 
SRL SUCEAVA

Comuna/Oras 
DARMANESTI Sat 

DARMANESTI
- - - - - - - - - - 235.100 1.330 199.835 0 35.265 187.238.579

Deoarece etre trecut ca valoare eligibila in cadrul proiectului spatiu pentru un birou de protectia muncii s-a cerut sa se treaca pe neeligibil valoarea spatiului respectiv de 
asemenea valoarea necesara montarii panourilor solare care nu a fost specificata in bugetul indicativ sa fie trecuta ca si cheltuiala neeligibila.Deoarece exista necorelare i
documentele 3; 3.2 si doumnetul 4 s-au cerut clarificari in acest sens;avand in vedere ca sunt neconcordante intre SF si anexele B s-au cerut calarificari prin formularul 
E3.4 Deoarece la solicitarea de informatii suplimentare prin formularul E3.4 beneficiarul nu a dorit as mai aduca clarificarile necesare pentru a demonstra viabilitatea 
proiectului se considera ca fiind neeligibil prezenta cerere de finatare ne fiind indeplinite criterile de eligibilitate EG2 si EG6; deoarece este trecut ca valoare eligibila in cad
proiectului spatiu pentru un birou de protectia muncii s-a cerut sa se treaca pe neeligibil valoarea spatiului respectiv de asemenea valoarea necesara montarii panourilor 
solare care nu a fost specificata in bugetul indicativ sa fie trecuta ca si cheltuiala neeligibila.Deoarece exista necorelare intre documentele 3; 3.2 si doumnetul 4 s-au cerut 
clarificari in acest sensinsa beneficiarul nu a mai raspuns la informatiile suplimentare motiv pentru care prezentul proiect se declara ca fiind neeligibil. Nu s-au adus 
informatiile suplimentare prin acare se cereatrecerea pe neeligibil avaloarii spatiului destinat biroului de medicina muncii si a dotarilor aferente acestui birou avand in vedere 
prevederile Ghidului solicitantului masura 312 privind investitiile eligibile si neeligibile si in conformitate cu legea 319/2006 privind scuritatea si sanatatea muncii nu au fost 
aduse informatiile suplimentare privin 3 oferete pentru utilajele si echipamentele ce depasesc 15000 de euro si o oferta pentru dotarile sub 15000 de eurao care au stata la 
baza intocmirii planului financiar si a devizelor pe obiect. in cdrul bugetului sunt trecute pe eligibil valori cae nu fac obietul finantarii prin masura 312 confom ghidului 
solicitantului. Nu s-au adus informatiile suplimentare prin acare se cerea trecerea pe neeligibil avaloarii spatiului destinat biroului de medicina muncii si a dotarilor aferente 
acestui birou avand in vedere prevederile Ghidului solicitantului masura 312 privind investitiile eligibile si neeligibile si in conformitate cu legea 319/2006 privind scuritatea si 
sanatatea muncii,nu au fost aduse informatiile suplimentare privin 3 oferete pentru utilajele si echipamentele ce depasesc 15000 de euro si o oferta pentru dotarile sub 
15000 de euro care au stata la baza intocmirii planului financiar si a devizelor pe obiect.

1234 312 M 01 12 1 35 00084 2012 9 28 ÎNFIINTARE ATELIER PENTRU 
ACTIVITĂTI DE TIPĂRIRE

MAFTEAN 
CORNELIU SUCEAVA

Comuna/Oras 
MARGINEA Sat 

MARGINEA
- - - - - - - - - - 87.529 0 74.398 0 13.131 187.312.977

Cererea de finantre a fost intocmita de beneficiar. Beneficiarul proiectului dl Maftean Corneliu a inchiriat un spatiu de la o societate aflata in monitorizare pentru un proiect 
realizat pe masura 312(S.C. Altium Serv SRL - C312M020813500015). Acest spatiu se afla situat in incinta societatii, este folosit in prezent pentru reparatii auto . In 
interiorul spatiului inchiriat se afla utiliaje ale societatii Altium iar utilitatile sunt comune (apa, energie electrica , canalizare, accesul la constructia care urmeaza a fi 
amenajata prin proiect se face prin curtea societatii).

1235 312 C 01 12 1 35 00085 2012 9 28
INFIINTARE SECTIE DE 

PRODUCTIE CUIE IN COM. 
DARMANESTI JUD. SUCEAVA 

SC TEMIFERA 
SRL SUCEAVA

Comuna/Oras 
DARMANESTI Sat 

DARMANESTI
- - - - - - - - - - 235.000 1.330 199.750 0 35.250 187.512.727

Deoarece din documentele existente la dosar nu exista o situatie clara privind amplasamentul investitiei si vecinatatile acesteia s-au cerut informatii suplimentare prin 
formularul E3.4 insa nu au fost aduse clarificarile cerute privind documnetele 3; 3.2; si 4( actul de proprietate incheiat in data de 18.09.2012 cu numarul 4532 prin vinzarea 
de la S.C. Real Construct S.R.L. catre S.C. Temifera S.R.L. preved vecinatati -veciinii propietate primarie parcela 429/72, DN2 si propriatatea primariei numarul 429/73 , in 
data de 19.09.2013 se obtine extarsul de carte funciara cu incheiere din 18-09-2012 avand numarul 31669 face refereire la intabularea dreptului de proprietate in favoarea 
S.C. Temifera S.R.L. cota 1/1 avand numarul cadastral /topografic 429/73 si a fost eliberata pa data de 19.09.2013 in suprafata de 1000 m2 ; certificatul de urbanism 
elibereat la data de 20.09.2012 la regimul juridic este specificat certificatul de urbanism 429/73. fata de aceste documente puse la dosar exista o diferenta clara fata de cele 
specificate in Sf ( intocmit la data de 21.09.2013)astefel la capitolul 3, vecinatatile parcelei pe care se face investiata cap3.1.1. vecinatatile sunt : la nord-est DN2 si zona 
drumului, la nord-vest teren proprietatea Terpecto S.R.L. iar la sud -est si sud vest - terenuri proprietate particulara, de asemenea pe plansa A02 de la pg.88 in partea de 
nord- est terenul se invecineaza cu DN2 si zona aferenta in partea de nord-vest teren proprietate privata, la sud si sud-est teren proprietate privata, avand in vedere aceste 
neconcordante s-au cerut informatii suplimentare pentru care beneficiarul nu a adus calrificarile necesare la capitolul 3 din SF nu s-a detaliat acest capitol in conformitate cu 
investitia ce se preconizeaza a se realiza prin proiect si cu prevederile din cadrul Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_Iulie_2012( sunt prinse diverse valori pe 
eligibil 8748 euro si nu se specifica ce reprezinta aceasta valoare de la capitolul respective(de exemplu –Anexa A instalatii de incalzire, ventilare climatizare pg. 9 CF in SF 
cap. 3 nu se detaliaza nimic in SF privind modul de incalzire al atelierului, agentul termic, sursa de caldura , distributia si incalzirea spatiilor anexe etc) Deoarece din 
documentele existente la dosar nu exista o situatie clara privind amplasamentul investitiei si vecinatatile acesteia s-au cerut informatii suplimentare prin formularul E3.4 insa 
nu au fost aduse clarificarile cerute privind documnetele 3; 3.2; si 4( actul de proprietate incheiat in data de 18.09.2012 cu numarul 4532 prin vinzarea de la S.C. Real 
Construct S.R.L. catre S.C. Temifera S.R.L. preved vecinatati -veciinii propietate primarie parcela 429/72, DN2 si propriatatea primariei numarul 429/73 , in data de 
19.09.2013 se obtine extarsul de carte funciara cu incheiere din 18-09-2012 avand numarul 31669 face refereire la intabularea dreptului de proprietate in favoarea S.C. 
Temifera S.R.L. cota 1/1 avand numarul cadastral /topografic 429/73 si a fost eliberata pa data de 19.09.2013 in suprafata de 1000 m2 ; certificatul de urbanism elibereat la 
data de 20.09.2012 la regimul juridic este specificat certificatul de urbanism 429/73. fata de aceste documente puse la dosar exista o diferenta clara fata de cele specificate 
in Sf ( intocmit la data de 21.09.2013)astefel la capitolul 3, vecinatatile parcelei pe care se face investiata cap3.1.1. vecinatatile sunt : la nord-est DN2 si zona drumului, la 
nord-vest teren proprietatea Terpecto S.R.L. iar la sud -est si sud vest - terenuri proprietate particulara, de asemenea pe plansa A02 de la pg.88 in partea de nord- est 
terenul se invecineaza cu DN2 si zona aferenta in partea de nord-vest teren proprietate privata, la sud si sud-est teren proprietate privata, avand in vedere aceste 
neconcordante s-au cerut informatii suplimentare pentru care beneficiarul nu a adus calrificarile necesare la capitolul 3 din SF nu s-a detaliat acest capitol in conformitate cu 
investitia ce se preconizeaza a se realiza prin proiect si cu prevederile din cadrul Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_Iulie_2012( sunt prinse diverse valori pe 
eligibil 8748 euro si nu se specifica ce reprezinta aceasta valoare de la capitolul respective(de exemplu –Anexa A instalatii de incalzire, ventilare climatizare pg. 9 CF in SF 
cap. 3 nu se detaliaza nimic in SF privind modul de incalzire al atelierului, agentul termic, sursa de caldura , distributia si incalzirea spatiilor anexe etc) Deoarece sunt in 
cadrul sectiei prinse spatii ce nu sunt elibibile in conformitate cu prevederile Ghidului masurii 312 s-a cerut trecerea valorii aferente acestor spatii pe neeligibil Proiectul nu 
indeplineste criteriile de eligibilitate EG2 si EG6 deoarece nu au fost aduse clarificarile cerute privind documnetele 3; 3.2; si 4( actul de proprietate incheiat in data de 
18.09.2012 cu numarul 4532 prin vinzarea de la S.C. Real Construct S.R.L. catre S.C. Temifera S.R.L. preved vecinatati -veciinii propietate primarie parcela 429/72, DN2 
si propriatatea primariei numarul 429/73 , in data de 19.09.2013 se obtine extarsul de carte funciara cu incheiere din 18-09-2012 avand numarul 31669 face refereire la 
intabularea dreptului de proprietate in favoarea S.C. Temifera S.R.L. cota 1/1 avand numarul cadastral /topografic 429/73 si a fost eliberata pa data de 19.09.2013 in 
suprafata de 1000 m2 ; certificatul de urbanism elibereat la data de 20.09.2012 la regimul juridic este specificat certificatul de urbanism 429/73. fata de aceste documente 
puse la dosar exista o diferenta clara fata de cele specificate in Sf ( intocmit la data de 21.09.2013)astefel la capitolul 3, vecinatatile parcelei pe care se face investiata 
cap3.1.1. vecinatatile sunt : la nord-est DN2 si zona drumului, la nord-vest teren proprietatea Terpecto S.R.L. iar la sud -est si sud vest - terenuri proprietate particulara, de 
asemenea pe plansa A02 de la pg.88 in partea de nord- est terenul se invecineaza cu DN2 si zona aferenta in partea de nord-vest teren proprietate privata, la sud si sud-est 
teren proprietate privata, avand in vedere aceste neconcordante s-au cerut informatii suplimentare pentru care beneficiarul nu a adus calrificarile necesare si la cap3 Nu s-a 
detaliat acest capitol in conformitate cu investitia ce se preconizeaza a se realiza prin proiect si cu prevederile din cadrul 
Anexa_2_STUDIUL_de_FEZABILITATE_M312_Iulie_2012( sunt prinse diverse valori pe eligibil 8748 euro si nu se specifica ce reprezinta aceasta valoare de la capitolul 
respective(de exemplu –Anexa A instalatii de incalzire ventilare climatizare pg 9 CF in SF cap 3 nu se detaliaza nimic in SF privind modul de incalzire al atelierulu
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INFIINTARE CLINICA DE 
ASISTENTA MEDICALA 

GENERALA CU DOTARE 
SALINA TERAPEUTICA SI 

CENTRU DE TRATAMENT SPA 
IN COMUNA DORNA ARINI, 

JUDETUL SUCEAVA

SC AZOREMED 
SRL SUCEAVA

Comuna/Oras 
DORNA-ARINI Sat 

DORNA-ARINI
- - - - - - - - - - 284.986 5.030 199.490 0 85.496 187.712.217

-Nu se respecta criteriul EG1, EG6 - Informatiile cuprinse in Doc. 3 nu sunt în concordanţă cu cele prezentate si descrise in Studiul de Fezabilitate. In Extrasul de Carte 
Funciara nr. 30658, Dosar nr.11143/19.09.2012, la „Est de amplasamentul investitiei, se afla parcela cadastrala nr. 30493”, pentru care se prezinta Actul de Constituire a 
Dreptului de Servitute nr.1708/26.09.2012, incheiat intre SC Avalon Holiday SRL (si vinzatoare a terenului, conform Contract de Vinzare Cumparare nr.2240/18.09.2012 
catre solicitantul proiectului SC Azoremed SRL). Conform schitei cadastrale a Extrasului de Carte Funciara nr. 30658(pag.155), nu exista acordul privind calea de acces s
proprietarilor parcelelor cadastrale nr. 30067, 30000 sau 30070, vecine in continuare in partea de Est a amplasamentului investitiei solicitate prin proiect. Conform descrierii 
Cap. 4 – Date tehnice ale investitiei - (pag. 57 din SF), vecinatatile parcelei sunt: la nord – teren liber proprietate Fonai Dan; la vest – teren liber proprietate Talpan Elena; 
est – teren liber proprietate Fonai Dan”, iar la sud - teren liber proprietate Stiorobelea Savin, in concordanta cu Plan de Situatie, Plansa A02(pag.108). Din verificarea 
documentatiei prezentate, reese faptul ca investitia propusa a se realiza prin proiect nu are drum de acces pe teren proprietate si nici acceptul proprietarilor vecini. In Fisa
Verificare pe Teren –E3.8/15.03.2013, la Pct.6-Infrastructura existenta folosita pentru realizarea proiectului si /sau cea prevazuta prin proiect, se mentioneaza faptul ca „nu 
exista o cale de acces separata sau individuala la locatia investitiei, accesul facindu-se la data vizitei, pe terenul apartinind de SC Cavana Travel SRL si peste proprietatea D-
lui Fonai Dan”(Plan de Situatie A02-pag. 108, fapt consemnat si in Raportul asupra Verificarii pe Teren E4.1 nr.173/18.03.2013. Motiv pentru care prezenta Cerere de 
Finantare nu indeplineste conditiile pentru a fi declarata eligibila din punct de vedere al verificarii pe teren. - Nu este respectat si nu este intocmit Cap. 7 – Finantarea 
Investitiei – in conformitate cu prevederile HG. 28/2008 si a Continutului cadru existent pe pagina web APDRP pentru Mas. 312. S-a complectatcu datele existente. S-a 
complectat cu datele existente. Solicitantul a prezentat trei oferte pentru bunuri si servicii a căror valoare este mai mare de 15000 Euro şi o oferta pentru bunuri si servicii a 
caror valoare este mai mica sau egala de 15000 Euro. -Nu se respecta criteriul EG1, EG6 - Informatiile cuprinse in Doc. 3 nu sunt în concordanţă cu cele prezentate si 
descrise in Studiul de Fezabilitate. In Extrasul de Carte Funciara nr. 30658, Dosar nr.11143/19.09.2012, la „Est de amplasamentul investitiei, se afla parcela cadastrala nr. 
30493”, pentru care se prezinta Actul de Constituire a Dreptului de Servitute nr.1708/26.09.2012, incheiat intre SC Avalon Holiday SRL (si vinzatoare a terenului, conform 
Contract de Vinzare Cumparare nr.2240/18.09.2012 catre solicitantul proiectului SC Azoremed SRL). Conform schitei cadastrale a Extrasului de Carte Funciara nr. 
30658(pag.155), nu exista acordul privind calea de acces si a proprietarilor parcelelor cadastrale nr. 30067, 30000 sau 30070, vecine in continuare in partea de Est a 
amplasamentului investitiei solicitate prin proiect. Conform descrierii Cap. 4 – Date tehnice ale investitiei - (pag. 57 din SF), vecinatatile parcelei sunt: la nord – teren liber 
proprietate Fonai Dan; la vest – teren liber proprietate Talpan Elena; „la est – teren liber proprietate Fonai Dan”, iar la sud - teren liber proprietate Stiorobelea Savin, in 
concordanta cu Plan de Situatie, Plansa A02(pag.108). Din verificarea documentatiei prezentate, reese faptul ca investitia propusa a se realiza prin proiect nu are drum de 
acces pe teren proprietate si nici acceptul proprietarilor vecini. In Fisa de Verificare pe Teren –E3.8/15.03.2013, la Pct.6-Infrastructura existenta folosita pentru realizarea 
proiectului si /sau cea prevazuta prin proiect, se mentioneaza faptul ca „nu exista o cale de acces separata sau individuala la locatia investitiei, accesul facindu-se la data 
vizitei, pe terenul apartinind de SC Cavana Travel SRL si peste proprietatea D-lui Fonai Dan”(Plan de Situatie A02-pag. 108, fapt consemnat si in Raportul asupra Verificarii 
pe Teren E4.1 nr.173/18.03.2013. Motiv pentru care prezenta Cerere de Finantare nu indeplineste conditiile pentru a fi declarata eligibila din punct de vedere al verificarii pe 
teren. - Nu este respectat si nu este intocmit Cap. 7 – Finantarea Investitiei – in conformitate cu prevederile HG. 28/2008 si a Continutului cadru existent pe pagina web 
APDRP pentru Mas. 312.
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OBȚINERII AUTORIZAȚIEI DE 
EXTINDERE ȘI 

MODERNIZARE CU DOTARE 
CABINET STOMATOLOGIC ȘI 

LABORATOR TEHNICĂ 
DENTARĂ ÎN LOCALITATEA 

SUCEVIȚA, JUDEȚUL 
SUCEAVA

LUCHIAN 
ALEXANDRU-

IONUȚ
SUCEAVA

Comuna/Oras 
SUCEVITA Sat 

SUCEVITA
- - - - - - - - - - 186.000 6.000 130.000 0 56.000 187.842.217

Crt.1.1.- Doc.7.1- Solicitantul nu face dovada care sa ateste lipsa datoriilor fiscale,sociale, locale restante. Acest document trebuie sa fie eliberat de Autoritatile administra
publice locale, in raza carora isi au sediul social si puncte de lucru (dupa caz), pentru obligatiile de plata catre bugetul local. (numai in cazul in care solicitantul este 
proprietar asupra imobilelor).Locul de implementare al proiectului pentru care se solicita finantare este Comuna Sucevita, sat Sucevita, conform documentelor de 
proprietate, respectiv Contract de Schimb nr.5581/03.12.2007 si al Extrasului de Carte Funciara nr.30231 (nr. CF vechi-1430)al com. Sucevita si Extrasului de Carte 
Funciara nr.30230 (nr. CF vechi-1687)al com. Sucevita. Solicitantul nu prezinta Certificatul de Atestare Fiscala de la com. Sucevita prin care sa ateste lipsa datoriilor 
fiscale,sociale, locale, restante. In acest caz solicitantul prezinta doar Certificatul de Atestare Fiscala nr.1624/24.09.2012, eliberat de Primaria Municipiului 
Radauti,localitatea de domiciliu al reprezentantului legal de proiect, sediul social/Domiciliu stabil al solicitantului. Ca urmare solicitantul este declarat neeligibil. In urma 
verificarilor prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online, se constata 
faptul ca solicitantul LUCHIAN ALEXANDRU-IONUT se regaseste in baza de date al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului inregistrat ca administrator si asociat in 
procent de 95% al SC ALCLINIC SRL, CUI:29005006/18.08.2011, avind ca domeniu de activitate principala Cod CAEN 8623-Activitati de asistenta stomatologica, aceeasi 
activitate pentru care se solicita finantare prin prezentul proiect. De asemenea solicitantul LUCHIAN ALEXANDRU-IONUT se regaseste in baza de date al Oficiului Naţional 
al Registrului Comerţului inregistrat ca asociat unic al SC EURO TEHNIC-IFN SRL, CUI:18783231/20.06.2006,avind ca domeniu principal de activitate Cod CAEN 6492-
Alte activitati de creditare. Crt.1.1.- Doc.7.1- Solicitantul nu face dovada care sa ateste lipsa datoriilor fiscale,sociale, locale restante. Acest document trebuie sa fie eliberat 
de Autoritatile administratiei publice locale, in raza carora isi au sediul social si puncte de lucru (dupa caz), pentru obligatiile de plata catre bugetul local. (numai in cazul in 
care solicitantul este proprietar asupra imobilelor).Locul de implementare al proiectului pentru care se solicita finantare este Comuna Sucevita, sat Sucevita, conform 
documentelor de proprietate, respectiv Contract de Schimb nr.5581/03.12.2007 si al Extrasului de Carte Funciara nr.30231 (nr. CF vechi-1430)al com. Sucevita si 
Extrasului de Carte Funciara nr.30230 (nr. CF vechi-1687)al com. Sucevita. Solicitantul nu prezinta Certificatul de Atestare Fiscala de la com. Sucevita prin care sa ateste 
lipsa datoriilor fiscale,sociale, locale, restante. In acest caz solicitantul prezinta doar Certificatul de Atestare Fiscala nr.1624/24.09.2012, eliberat de Primaria Municipiului 
Radauti,localitatea de domiciliu al reprezentantului legal de proiect, sediul social/Domiciliu stabil al solicitantului. Ca urmare solicitantul este declarat neeligibil. In urma 
verificarilor prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online, se constata 
faptul ca solicitantul LUCHIAN ALEXANDRU-IONUT se regaseste in baza de date al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului inregistrat ca administrator si asociat in 
procent de 95% al SC ALCLINIC SRL, CUI:29005006/18.08.2011, avind ca domeniu de activitate principala Cod CAEN 8623-Activitati de asistenta stomatologica, aceeasi 
activitate pentru care se solicita finantare prin prezentul proiect. De asemenea solicitantul LUCHIAN ALEXANDRU-IONUT se regaseste in baza de date al Oficiului Naţional 
al Registrului Comerţului inregistrat ca asociat unic al SC EURO TEHNIC-IFN SRL, CUI:18783231/20.06.2006,avind ca domeniu principal de activitate Cod CAEN 6492-
Alte activitati de creditare. -EG1.- Neconcrdanta intre Doc.3.1, Doc.3.2- Contract de Schimb nr.5581/03.12.2007 si al Extrasului de Carte Funciara nr.30231 (nr. CF vechi-
1430)al com. Sucevita si Extrasului de Carte Funciara nr.30230 (nr. CF vechi- 1687)al com. Sucevita si Doc.4- Certificatul de Urbanism nr.65/23.07.2012 eliberat de 
Primaria com. Sucevita,privind Regimul Juridic al terenului si Regimul Tehnic. -Datele au fost completate conform Anexelor C calculate de solicitant. - Informaţiile furnizate 
în cadrul bugetului indicativ si Anexele A din cererea de finantare nu sunt corecte nu sunt în conformitate cu devizul general si devizele pe obiect precizate în studiul de 
fezabilitate. -Solicitantul nu a prezentat trei oferte pentru bunuri si a căror valoare este mai mare de 15000 Euro. -Crt.1.1.- Doc.7.1- Solicitantul nu face dovada care sa 
ateste lipsa datoriilor fiscale,sociale, locale restante. Acest document trebuie sa fie eliberat de Autoritatile administratiei publice locale, in raza carora isi au sediul social si 
puncte de lucru (dupa caz), pentru obligatiile de plata catre bugetul local. (numai in cazul in care solicitantul este proprietar asupra imobilelor).Locul de implementare al 
proiectului pentru care se solicita finantare este Comuna Sucevita, sat Sucevita, conform documentelor de proprietate, respectiv Contract de Schimb nr.5581/03.12.2007 si 
al Extrasului de Carte Funciara nr.30231 (nr. CF vechi-1430)al com. Sucevita si Extrasului de Carte Funciara nr.30230 (nr. CF vechi-1687)al com. Sucevita. Solicitantul nu 
prezinta Certificatul de Atestare Fiscala de la com. Sucevita prin care sa ateste lipsa datoriilor fiscale,sociale, locale, restante. In acest caz solicitantul prezinta doar 
Certificatul de Atestare Fiscala nr.1624/24.09.2012, eliberat de Primaria Municipiului Radauti,localitatea de domiciliu al reprezentantului legal de proiect, sediul 
social/Domiciliu stabil al solicitantului. Ca urmare solicitantul este declarat neeligibil. - -EG1.- Neconcrdanta intre Doc.3.1, Doc.3.2- Contract de Schimb nr.5581/03.12.200
si al Extrasului de Carte Funciara nr.30231 (nr. CF vechi-1430)al com. Sucevita si Extrasului de Carte Funciara nr.30230 (nr. CF vechi- 1687)al com. Sucevita si Doc.4- 
Certificatul de Urbanism nr.65/23.07.2012 eliberat de Primaria com. Sucevita,privind Regimul Juridic al terenului si Regimul Tehnic. - Crt.3- Bugetul indicativ- Informaţiile 
furnizate în cadrul bugetului indicativ si Anexele A din cererea de finantare nu sunt corecte nu sunt în conformitate cu devizul general si devizele pe obiect precizate

1238 312 M 01 12 1 35 00078 2012 9 28

CONSTRUIRE HALA 
PRELUCRAREA LEMNULUI SI 
RECUPERAREA DESEURILOR 

PRIN FABRICAREA DE 
PELETI, IMPREJMUIRE, BAZIN 
VIDANJABIL, BRANSAMENTE 

SI ACHZITIE UTILAJE

SC LEMAX 
BUCOVINA SRL SUCEAVA

Comuna/Oras 
BOROAIA Sat 

BOROAIA
- - - - - - - - - - 235.294 0 200.000 0 35.294 188.042.217

EG1-proiectul nu este legat si sigilat conform prevederilor procedurale;-Contul IBAN din sectiunea B3 a cererii de finantare nu corespunde cu cel mentionat in documentul 
6.2-document de la banca cu datele de identificare ale bancii. Astfel, in sectiunea B3-Informatii privind contulbancar pentru proiect FEADR, codul IBAN este mentionat ca 
fiind RO35BTRI03401206828502XX iar in documentul de la banca Transilvania, inregistrat cu nr.8120/27.09.2012, cntul IBAN este RO06BTRL0340120282850200.-in 
studiul de fezabilitate nu sunt facute descrierile corespunzatoare in capitolele 1.4, 3.2 si 3.8.Capitolele 3.2 si 3.8 sunt identice, fara a contine informatii concludente asupra 
caracteristicelor tehnuice ale utilajelor si instalatiilor. -proiectul nu este legat si sigilat conform punctului 2, partea a II- a din fisa de verificare a conformitatii dosarului cererii 
de finantare;-Foaia de capat din studiul de fezabilitate nu este semnata si stampilata de catre elaboratorii de proiect;-Studiul de fezabilitate nu contine proiectiili financiare in 
baza carora se calculeazamatricea de viabilitate economico-financiara a proiectului;EG4-documentul 15.1-copie dupa diploma de studii/dovada detinerii de aptitudini 
manageriale/marketing- nu este conform in sensul ca specialitatea solicitantului de secretar superior ,specialitatea birotica, nu are legat ura cu activitatea propusa prin 
proiect. Nu s-a putut completa matricea din cauza ca nu sunt atasate proiectiile financiare in dosarul cererii de finantare. EG1-proiectul nu este legat si sigilat conform 
prevederilor procedurale;-Contul IBAN din sectiunea B3 a cererii de finantare nu corespunde cu cel mentionat in documentul 6.2-document de la banca cu datele de 
identificare ale bancii. Astfel, in sectiunea B3-Informatii privind contulbancar pentru proiect FEADR, codul IBAN este mentionat ca fiind RO35BTRI03401206828502XX iar 
in documentul de la banca Transilvania, inregistrat cu nr.8120/27.09.2012, cntul IBAN este RO06BTRL0340120282850200.-in studiul de fezabilitate nu sunt facute 
descrierile corespunzatoare in capitolele 1.4, 3.2 si 3.8.Capitolele 3.2 si 3.8 sunt identice, fara a contine informatii concludente asupra caracteristicelor tehnuice ale utilajelor 
si instalatiilor. -proiectul nu este legat si sigilat conform punctului 2, partea a II- a din fisa de verificare a conformitatii dosarului cererii de finantare;-Foaia de capat din studiul 
de fezabilitate nu este semnata si stampilata de catre elaboratorii de proiect;-Studiul de fezabilitate nu contine proiectiili financiare in baza carora se calculeazamatricea de 
viabilitate economico-financiara a proiectului;EG4-documentul 15.1-copie dupa diploma de studii/dovada detinerii de aptitudini manageriale/marketing- nu este conform in 
sensul ca specialitatea solicitantului de secretar superior ,specialitatea birotica, nu are legat ura cu activitatea propusa prin proiect.
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DEZVOLTAREA MEDIULUI DE 
AFACERI RURAL PRIN 

INFIINTAREA UNUI BIROU DE 
TRADUCERI IN COMUNA 

SCHEIA

PETRARIU 
MIHAELA SUCEAVA Comuna/Oras 

SCHEIA Sat SCHEIA - - - - - - - - - - 8.155 0 5.708 0 2.447 188.047.925

EG2 - Solicitantul nu a inscris Contractul de credit de 60.000 euro in Indicatorii financiari (Anexele C1 - C5). EG2 - Solicitantul nu a inscris Contractul de credit de 60.000 
euro in Indicatorii financiari (Anexele C1 - C5), necesar calcularii viabilitatii economico-financiare a proiectului. Solicitantul nu prezinta devizele pe obiect pentru cap. 3 si 
cap. 4 conform H.G. 28/2008. Cheltuielile pe care solicitantul doreste sa le efectueze in ceea ce priveste: Smartphone 2 buc, TV 16:9, IPAD 2 buc. nu sunt eligibile, 
deoarece nu se demonstreaza utilitatea acestora si nici numarul acestora (2 buc.), atat timp cat forta de munca ocupata pentru realizarea investitiei , conform cap. 3.2 din 
MJ, este de "1 direct productiv".Diminuarea investitiei cu valoarea aferenta acestor obiecte conduce la o valoare eligibila mai mica de 5.000 euro, ceea ce conduce la 
neeligibilitatea proiectului. Solicitantul nu a prezentat deviz pe obiect pentru cap. 3 cu estimarea costurilor (nr.experti, ore/expert, costuri/ora).Solicitantul nu a prezentat 
oferte care sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:- Sa fie datate, personalizate si semnate;- Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;- Să conţină preţul 
de achiziţie pentru bunuri/servicii. EG2 - Solicitantul nu a inscris Contractul de credit de 60.000 euro in Indicatorii financiari (Anexele C1 - C5), necesar calcularii viabilitatii 
economico-financiare a proiectului.Solicitantul nu prezinta devizele pe obiect pentru cap. 3 si cap. 4 conform H.G. 28/2008. Cheltuielile pe care solicitantul doreste sa le 
efectueze in ceea ce priveste: Smartphone 2 buc, TV 16:9, IPAD 2 buc. nu sunt eligibile, deoarece nu se demonstreaza utilitatea acestora si nici numarul acestora (2 buc.), 
atat timp cat forta de munca ocupata pentru realizarea investitiei , conform cap. 3.2 din MJ, este de "1 direct productiv".Diminuarea investitiei cu valoarea aferenta acestor 
obiecte conduce la o valoare eligibila mai mica de 5.000 euro, ceea ce conduce la neeligibilitatea proiectului.Solicitantul nu a prezentat deviz pe obiect pentru cap. 3 cu 
estimarea costurilor (nr.experti, ore/expert, costuri/ora).Solicitantul nu a prezentat oferte care sa aiba cel putin urmatoarele caracteristici:- Sa fie datate, personalizate si 
semnate;- Sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;- Să conţină preţul de achiziţie pentru bunuri/servicii.

1240 312 M 01 12 1 35 00068 2012 9 28
INFIINTARE ATELIER 

TAMPLARIE IN COMUNA 
MARGINEA, JUD. SUCEAVA

SC CASELEMN 
DESIGN SRL SUCEAVA

Comuna/Oras 
MARGINEA Sat 

MARGINEA
- - - - - - - - - - 193.973 0 164.877 0 29.096 188.212.802

Solicitantul a intocmit Memoriu Justificativ, in care nu a fost descrisa conectarea la utilitati. Bugetul proiectului prevede achizitia de utilaje cu montaj, in acest caz fiind 
necesar intocmirea Studiului de fezabilitate, cu prezentarea de expertiza tehnica supra constructiei nefinalizate. Solicitantul a atasat oferte pentru achizitiile utilajelor 
Solicitantul a intocmit Memoriu Justificativ, in care nu a fost descrisa conectarea la utilitati. Bugetul proiectului prevede achizitia de utilaje cu montaj, in acest caz fiind 
necesar intocmirea Studiului de fezabilitate, cu prezentarea de expertiza tehnica supra constructiei nefinalizate.La vizita pe teren s-a constatat ca solicitantulnu are cale de 
acces, reteaua electrica este amplasata in afara proprietatii, neexistand acordul propietarilor. Investitia nu poate functiona independent.Prin urmare, nu este indeplinit 
criteriul de eligibilitate EG1.

1241 312 M 01 12 1 35 00065 2012 9 28

„ACHIZIŢII DE ECHIPAMENTE 
ŞI DOTĂRI ÎN VEDEREA 

DESFĂŞURĂRII DE 
ACTIVITĂŢI DE ÎNCHIRIERE”

SC SISTEM 
VOFLEX SRL SUCEAVA

Comuna/Oras 
MITOCU 

DRAGOMIRNEI Sat 
DRAGOMIRNA

- - - - - - - - - - 259.299 0 181.509 0 77.790 188.394.311

La verificarea solicitantului in baza de date RECOM s-a constatat ca desi acesta a bifat, declarat si semnat in Doc 11.3 ( Declaratie privind incadrarea intreprinderii in 
categoria microintreprinderi)ca societatea S.C. SISTEM VOFLEX SRL este autonoma ; s-a constatat ca beneficiarul mai detine o societate I.I. STEFAROI FLORIN , 
infiintata in data de 12.08.2010( anterior societatii care face obiectul proiectului, mai sus mentionata)si a carei obiect de activitatea este adiacent obiectului principal din 
proiect; coduri CAEN 9512 - "Reparare echipamente de comunicatie" si CAEN 9511 - "Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice". Rezulta ca cele doua 
socierati sunt societati legate, conform Art. 4 din Legea 348 / 2004.

1242 312 M 01 12 1 35 00063 2012 9 28

ACHIZITIE ECHIPAMENT 
PENTRU FABRICARE BETON, 
PRIN MASURA 312 –SPRIJIN 

PENTRU CREAREA ŞI 
DEZVOLTAREA DE MICRO-

ÎNTREPRINDERI,

SC NORAND-
BETON SRL SUCEAVA

Comuna/Oras 
POJORATA Sat 

POJORATA
- - - - - - - - - - 131.200 0 111.520 0 19.680 188.505.831

Motivul pentru care proiectul este neeligibil este ca beneficiarul dezvolta o activitate cu un cod caen care nu se regaseste in lista codurilor caen eligibile impuse prin ghidul 
solicitantului,respectiv cod caen 2363 care reprezinta fabricarea betoanelor.Acest lucru este intarit de faptul ca utilajele care sunt achizitionate sunt destinate fabricarii 
betonului iar veniturile beneficiarul provin din vinzarea de beton conform anexei B1. Motivul pentru care proiectul este neeligibil este ca beneficiarul dezvolta o activitate cu 
un cod caen care nu se regaseste in lista codurilor caen eligibile impuse prin ghidul solicitantului,respectiv cod caen 2363 care reprezinta fabricarea betoanelor.Acest lucru 
este intarit de faptul ca utilajele care sunt achizitionate sunt destinate fabricarii betonului iar veniturile beneficiarul provin din vinzarea de beton conform anexei B1.
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1243 312 M 01 12 1 35 00077 2012 9 28 CONSTRUIRE CENTRU DE 
INTRETINERE CORPORALA

PANTELEMON 
RAMONA ANDRA SUCEAVA Comuna/Oras 

SCHEIA Sat SCHEIA - - - - - - - - - - 285.715 0 200.000 0 85.715 188.705.831

La puncul 1.1 s-a bifat NU intrucat in urma verificarii conform procedurii s-a constatat ca solicitantul nu a atasat la dosarul cererii de finantare documentul 11.3, document 
obligatoriu pentru toate proiectele. La punctul 1.2 s-a bifat NU intrucat desi solicitantul este persoana fizica neautorizata acesta a bifat la punctul 9 din declaratia F ca este 
inregistrat in scopuri de TVA.În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că Reprezentantul legal – Pantelemon Ramona Andra mai detine actiuni in procent de 
100% la firma CIVITAS ADAR SRL cu cod CAEN principal 4520 – Intretinerea si reparerea autovehiculelor.In urma verificarilor, solicitantul si firma SC CIVITAS ADAR 
SRL, nu au fost gasiti cu proiecte finalizate sau in derulare in cadrul aceleiasi masuri. La puncul 1.1 s-a bifat NU intrucat in urma verificarii conform procedurii s-a constatat 
ca solicitantul nu a atasat la dosarul cererii de finantare documentul 11.3, document obligatoriu pentru toate proiectele. La punctul 1.2 s-a bifat NU intrucat desi solicitantul 
este persoana fizica neautorizata acesta a bifat la punctul 9 din declaratia F ca este inregistrat in scopuri de TVA.În urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că 
Reprezentantul legal – Pantelemon Ramona Andra mai detine actiuni in procent de 100% la firma CIVITAS ADAR SRL cu cod CAEN principal 4520 – Intretinerea si 
reparerea autovehiculelor.In urma verificarilor, solicitantul si firma SC CIVITAS ADAR SRL, nu au fost gasiti cu proiecte finalizate sau in derulare in cadrul aceleiasi masuri. 
La verificarea matricei s-au constatat diferente ca urmare a faptului ca solicitantul nu a luat in calcul la valoarea investiiei si suma neeligibila din buget. Ca urmare apar 
diferente dar se respecta criteriile. La verificarea matricei s-au constatat diferente ca urmare a faptului ca solicitantul nu a luat in calcul la valoarea investiiei si suma 
neeligibila din buget. Ca urmare apar diferente dar se respecta criteriile. La verificarea matricei s-au constatat diferente ca urmare a faptului ca solicitantul nu a luat in calcul 
si suma neeligibila din buget. Ca urmare apar diferente dar se respecta criteriul. La verificarea matricei s-au constatat diferente ca urmare a faptului ca solicitantul nu a luat 
in calcul si suma neeligibila din buget. Ca urmare apar diferente dar se respecta criteriul. La punctul 3. 1 s-a bifat NU intrucat in urma analizei s-au constatat neconcordante 
intre Bugetul Indicativ, Anexe, Devizul General si Devizele pe obiect. In Devizul General sunt evidentiate sume la cap.2 iar in Bugetul indicativ la cap. 2 nu este trecuta nici 
o suma. Exista neconcordante de sume intre buget, devize si anexe. In bugetul indicativ nu s-a calculat valoarea TVA pentru cheltuieli eligibile si neeligibile.Nu s-au 
prezentat devize obiect pe cheltuieli eligibile si neeligibile ci doar totalizatoare. La punctul 3. 1 s-a bifat NU intrucat in urma analizei s-au constatat neconcordante intre 
Bugetul Indicativ, Anexe, Devizul General si Pentru servicii nu exista atasat la dosar nici o oferta si nici deviz pe obiect sau o evaluare pentru sumele din deviz si buget. 
Pentru servicii nu exista atasat la dosar nici o oferta si nici deviz pe obiect sau o evaluare pentru sumele din deviz si buget. Din analiza punctului 6 s-au constatat 
urmatoarele:- Nu au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte cu acelasi titlu; - Nu au fost identificate în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte 
care să aibă același sediu social cu al solicitantului PANTELEMON RAMONA ANDRA, respectiv în localitatea Suceava, Str. 6 Noiembrie nr.3;-Au același amplasament 
(comună) ca al solicitantului; MORARI LAURA MIHAELA (Înființare atelier pentru articole de artizanat);SC CONVIVA SRLÎnființare și dotare centru 
SPA);MONOROMPLAST S.R.L.(Achiziție utilaj pentru fabricarea paharelor din plastic);S.C. CRIDENTISTRY S.R.L.(Schimbare de destinație din Centru Comercial în 
Cabinete Medicale Individuale);PETRARIU MIHAELA(Dezvoltarea mediului de afaceri rural prin înființarea unui birou de traduceri în comuna Scheia);SC SEMNALIZARE 
RUTIERA SRL(Înființare și dotare secție la SC Semnalizare Rutiera SRL, sat Scheia, comuna Scheia, județul Suceava);SC SISTEMATIZARE RUTIERA SRL(Achiziție 
utilaje specializate la SC Sistematizare Rutiera SRL, sat Scheia, comuna Scheia, județul Suceava);S.C. EURO SEMNALIZARE S.R.L.(înființare linie tehnologică de 
fabricarea articolelor din metal, în cadrul SC Euro Semnalizare SRL, com. Scheia, jud. Suceava);S.C. LOIAL SEMNALIZARE S.R.L.( Înființare linie tehnologică de 
fabricarea articolelor din metal, în cadrul SC Loial Semnalizare SRL, com. Scheia, jud. Suceava). Nu au fost identificate elemente comune la aceste proiecte. - Nu au fost 
identificate alte proiecte în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 conform documentului 16, la care doamna Pantelemon Ramona Andra să fie reprezentant legal. - Același 
consultant –SC AVENSIS COMPANY SRL a mai fost identificat și la următorii 2 solicitanți care au depus proiecte în cadrul Măsurii 312, sesiunea 01/12S.C. AREMYS 
LAND S.R.L. CIOLTAN EUGENIAÎn urma verificărilor în RECOM online s-a constatat că Reprezentantul legal – Pantelemon Ramona Andra mai detine actiuni cu o cota de 
participare de 100% la firma CIVITAS ADAR SRL cu cod CAEN principal 4520 – Intretinerea si reparerea autovehiculelor.In urma verificarilor solicitantului si a firmei 
CIVITAS ADAR SRL, nu au fost gasiti cu proiecte finalizate sau in derulare in cadrul aceleiasi masuri.În urma analizei acestor aspecte considerăm că solicitantul NU a cre
condiții artificiale necesare pentru a beneficia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.Considerăm că investiția propusă poate 
funcționa independent de alte investiții finanțate prin FEADR. Din analiza punctului 6 s-au constatat urmatoarele:- Nu au fost identificate în cadrul Măsurii 312, sesiunea 
01/12 proiecte cu acelasi titlu; - Nu au fost identificate în cadrul măsurii 312, sesiunea 01/12 proiecte care să aibă același sediu social cu al solicitantului PANTELEMON 
RAMONA ANDRA, respectiv în localitatea Suceava, Str. 6 Noiembrie nr.3;-Au același amplasament (comună) ca al solicitantului; MORARI LAURA MIHAELA (Înființare 
atelier pentru articole de artizanat);SC CONVIVA SRLÎnființare și dotare centru SPA);MONOROMPLAST S.R.L.(Achiziție utilaj pentru fabricarea paharelor din plastic);S.C. 
CRIDENTISTRY S R L (Schimbare de destinație din Centru Comercial în Cabinete Medicale Individuale);PETRARIU MIHAELA(Dezvoltarea mediului de afaceri rural pri

1244 312 M 01 12 1 35 00069 2012 9 28

CONSTRUIRE PLATFORMĂ 
BETONATĂ, HALĂ METALICĂ, 

ALIMENTARE CU ENERGIE 
ELECTRICĂ ŞI 

ACHIZIŢIONARE INSTALAŢIE 
PENTRU FABRICARE PELEŢI 

S.C. ULM-
INDUSTRY S.R.L. SUCEAVA Comuna/Oras ULMA 

Sat ULMA - - - - - - - - - - 190.457 0 161.888 0 28.569 188.867.719

EG1 -EG6 - Neconcordanta intre Doc.3.1-Actul de proprietate asupra terenului si Doc.4-Certificatul de Urbanism. -Contractul de Vanzare este autentificat cu 
nr.3966/20.09.2012 si inscris, conform Extrasului de Carte funciaranr.30153 cu data solutionarii din 21.09.2012 -Certificatul de Urbanism nr.14/27.07.2012, este eliberat de 
Primaria com. Ulma, urmare a cererii adresate de SC Ulm-Industry SRL, inregistrata cu nr. 1819/26.07.2012. Ca urmare,la data eliberarii Certificatului de Urbanism 
solicitantul nu poate face dovada proprietatii asupra terenului unde urmeaza a se implementa proiectul pentru care se solicita finantarea. EG2- Matricea de verificare a 
viabilitatii economice a proiectului este eronat completata. Cap.III-Proiectii financiare si indicatori financiari(Anexele B), solicitantul nu evidentiaza cheltuielile privind costul 
creditului,conform documentului prezentat, respectiv Scrisoarea de confort angajanta eliberata de Pireus Bank din 27.09.2012(vezi Anexa B8). Nu este respectat Continutul 
Cadru al Studiului de Fezabilitate pentru beneficiarii privati. - Exista neconcordante intre descrierile facute in SF, parile scrise si partile desenate. - Conform descrierii din 
SF.Cap. 3.2(pag.56), se mentioneaza ca "accesul la hala este pozitionat in partea de N a terenului si se va face dintr-un drum de acces", ori conform vecinatatilor in partea 
de N vecin este Chumiuc Daniel-Marius, de la care nu exista acceptul proprietarului, iar in plansele prezentate nu este evidentiata calea de acces. Neexistenta caii de acces 
ca utilitate catre investitie reese din Planul de Situatie (pag.126,127). Cap. 3.5 -Conform descrierilor din SF (pag.62), nu este prezentata in plan situatia instalatiilor sanitare, 
electrice si termice. Matricea de verificare a viabilitatii economice a proiectului este eronat complectata. Cap.III-Proiectii financiare si indicatori financiari(Anexele B), 
solicitantul nu evidentiaza cheltuielile privind costul creditului,conform documentului prezentat, respectiv Scrisoarea de confort angajanta eliberata de Pireus Bank din 
27.09.2012(vezi Anexa B8). (Matricea de verificare a viabilitatii economice a proiectului a fost complectata cu datele eronate prezentate de solicitant in anexele B) Crt.3- 
Bugetul indicativ- Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ si Anexele A din cererea de finantare nu sunt corect complectate si nu sunt în conformitate cu devizul 
general si devizele pe obiect precizate în studiul de fezabilitate. Bugetul indicativ cu ajutor financiar de pina la 70% este complectat cu valori de 85%. -La rubrica -
cofinantare privata este completata linia de autofinantare, iar ca document pentru sustinerea cofinantarii este prezentata Scrisoarea de confort angajanta eliberata de Pireus 
Bank din 27.09.2012.(Doc.6.1-e-pag.175). -Solicitantul nu a prezentat trei oferte pentru bunuri si servicii a căror valoare este mai mare de 15000 Euro şi o oferta pentru 
bunuri si servicii a caror valoare este mai mica sau egala de 15000 Euro. Nu este respectat formularul prezentat in Continutul Cadru al Studiului de Fezabilitate pentru 
beneficiarii privati. EG1 -EG6 - Neconcordanta intre Doc.3.1-Actul de proprietate asupra terenului si Doc.4-Certificatul de Urbanism. -Contractul de Vanzare este autentificat 
cu nr.3966/20.09.2012 si inscris, conform Extrasului de Carte funciaranr.30153 cu data solutionarii din 21.09.2012 -Certificatul de Urbanism nr.14/27.07.2012, este eliberat 
de Primaria com. Ulma, urmare a cererii adresate de SC Ulm-Industry SRL, inregistrata cu nr. 1819/26.07.2012. Ca urmare,la data eliberarii Certificatului de Urbanism 
solicitantul nu poate face dovada proprietatii asupra terenului unde urmeaza a se implementa proiectul pentru care se solicita finantarea. EG2- Matricea de verificare a 
viabilitatii economice a proiectului este eronat complectata. Cap.III-Proiectii financiare si indicatori financiari(Anexele B), solicitantul nu evidentiaza cheltuielile privind costul 
creditului,conform documentului prezentat, respectiv Scrisoarea de confort angajanta eliberata de Pireus Bank din 27.09.2012(vezi Anexa B8). Nu este respectat Continutul 
Cadru al Studiului de Fezabilitate pentru beneficiarii privati. - Exista neconcordante intre descrierile facute in SF, parile scrise si partile desenate. - Conform descrierii din 
SF.Cap. 3.2(pag.56), se mentioneaza ca "accesul la hala este pozitionat in partea de N a terenului si se va face dintr-un drum de acces", ori conform vecinatatilor in partea 
de N vecin este Chumiuc Daniel-Marius, de la care nu exista acceptul proprietarului, iar in plansele prezentate nu este evidentiata calea de acces. Neexistenta caii de acces 
ca utilitate catre investitie reese din Planul de Situatie (pag.126,127). Cap. 3.5 -Conform descrierilor din SF (pag.62), nu este prezentata in plan situatia instalatiilor sanitare, 
electrice si termice. Crt.3- Bugetul indicativ- Informaţiile furnizate în cadrul bugetului indicativ si Anexele A din cererea de finantare nu sunt corect complectate si nu sunt în 
conformitate cu devizul general si devizele pe obiect precizate în studiul de fezabilitate. Bugetul indicativ cu ajutor financiar de pina la 70% este complectat cu valori de 
85%. -La rubrica -cofinantare privata este completata linia de autofinantare, iar ca document pentru sustinerea cofinantarii este prezentata Scrisoarea de confort angajanta 
eliberata de Pireus Bank din 27.09.2012.(Doc.6.1-e-pag.175). Crt.5- Planul financiar- Incomplet-Nu respectata formularul prezentat in Continutul Cadru al Studiului de 
Fezabilitate pentru beneficiarii privati. Urmare a celor constatate proiectul este declarat neeligibil.
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1245 312 M 01 12 3 36 00001 2012 9 12
ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 

DEZVOLTARE 
MICROINTREPRINDERE

STIRCU MARIUS TELEORMAN
Comuna/Oras 

FURCULESTI Sat 
SPATAREI

- - - - - - - - - - 226.000 60.100 192.100 0 33.900 189.059.819

La punctul 1.1 privind verificarea solicitantului de incadrare in categoria IMM s-a bifat cu NU deoarece in urma verificarilor in RECOM si a analizei raspunsului la informatii 
suplimentare rezulta ca domnul Stircu Marius este asociat in cadrul firmei ACS CONSTRUCT SRL alaturi de STIRCU FLORIAN avind o cota de participare la beneficii si 
pierderi de 50%,precum si la societatea CONTEL GRUP .Pentru anul anterior depunerii proiectului ,2011,cele doua societati mai sus mentionate desfasoara activitati 
conform CODULUI CAEN 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.Avind in vedere cele 2 Certificate ORC si in Conformitate cu prevederile Legii 
346/2004 art 4 alin 1 ,intreprinderile sunt legate prin intermediul domnului STIRCU MARIUS -asociat majoritar si administrator -activitate propusa prin proiect COD CAEN 
2361 si o parte din activitatea desfasurata de catre cele 2 societati aferenta COD CAEN 4120 functioneaza pe piete adiacente ,solicitantul nu a declarat corect statutul 
intreprinderii ,iar proiectul este neeligibil - calculul datelor pentru IMM s-a facut prin cumul 25+1+8=34.La punctul 1.3 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu se regaseste 
in baza de date privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate.La punctul 1.4 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru 
aceeasi activitate .La punctul 1.5 s-a bifat cu NU deoarece la data depunerii Cererii de Finantare Domnul Stircu Marius este persoana fizica neautorizata. La punctul 1.1 
privind verificarea solicitantului de incadrare in categoria IMM s-a bifat cu NU deoarece in urma verificarilor in RECOM si a analizei raspunsului la informatii suplimentare 
rezulta ca domnul Stircu Marius este asociat in cadrul firmei ACS CONSTRUCT SRL alaturi de STIRCU FLORIAN avind o cota de participare la beneficii si pierderi de 
50%,precum si la societatea CONTEL GRUP.Pentru anul anterior depunerii proiectului-2011,cele doua societati mai sus mentionate desfasoara activitati conform CODUL
CAEN 4120-Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale.Avind in vedere cele 2 Certificate ORC si in conformitate cu prevederile Legii 346/2004 art.4 alin. 
1,intreprinderile sunt legate prin intermediul domnului STIRCU MARIUS -asociat majoritar si administrator. Aactivitate propusa prin proiect COD CAEN 2361 si o parte din 
activitatea desfasurata de catre cele 2 societati aferenta COD CAEN 4120 ,,Lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale" functioneaza pe piete adiacente 
,solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii ,iar proiectul este neeligibil - calculul datelor(a numarului de salariati) pentru IMM s-a facut prin cumul: 25+1+8=34.La 
punctul 1.3 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu se regaseste in baza de date privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate.La punctul 1.4 s-a bifat cu NU deoarece 
solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi activitate .La punctul 1.5 s-a bifat cu NU deoarece la data depunerii Cererii de Finantare Domnul 
Stircu Marius este persoana fizica neautorizata. La criteriuEG1 s-a bifat cu NU deoarece in urma solicitarii de informatii suplimentare privind locatia unde se desfasoara 
activitatea de productie ,depozitarea productiei pe CODUL CAEN 2361,solicitantul a explicat ca productia se va realiza pe terenul clientilor ,in acest sens solicitantul va 
deplasa utilajele la locul de productie la client.Activitatea de productie nu se va desfasura la punctul de lucru ,conform declaratiei pe propria raspundere a solicitantului ca va 
deschide punct de lucru in spatiu rural,ci se va desfasura la client.La criteriu EG2 s-a bifat cu NU deoarece beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.La criteriu 
EG3 s-a bifat cu NU deoarece microintreprinderea nu este in dificultate. La criteriul EG1 s-a bifat cu NU deoarece in urma solicitarii de informatii suplimentare privind locat
unde se desfasoara activitatea de productie ,depozitarea productiei aferene CODUL CAEN 2361,solicitantul a explicat ca productia se va realiza pe terenul clientilor ,in ac
sens solicitantul va deplasa utilajele la clienti.Rezulta ca activitatea de productie nu se va desfasura la punctul de lucru conform declaratiei pe propria raspundere a 
solicitantului prin care acesta se obliga sa deschida un punct de lucru in com. Furculesti jud. Teleorman ,ci se va desfasura la potentiali clienti. In aceste conditii la criteriul 
EG2 s-a bifat cu NU deoarece beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.La criteriul EG3 s-a bifat cu NU deoarece microintreprinderea nu este in dificultate. 
Proiectul nu respecta criteriu de eligibilitateEG2. In urma completarii matricei de verificare a viabilitatii economico-financiare la pct 5 -apare mesajul ,,nu respecta criteriu." 
Proiectul nu respecta criteriul de eligibilitate EG2. In urma completarii matricei de verificare a viabilitatii economico-financiare la Indicatorul 5 -apare mesajul ,,nu respecta 
criteriu." La punctul 3.1 s-a bifat cu NU deoarece prin Cererea de Finantare solicitantul intentioneaza sa achizitioneze: betoniera,presa vibranta,buldoexcavator si sistem 
solar mobil .Utilajul : buldoexcavator este un utilaj multifunctional si nu este eligibil pentru CODUL CAEN 2361,buldoexcavatorul este eligibil pe COD CAEN 4312 
,generatorul solar mobil nu este eligibil deoarece solicitantul prin proiect isi propune realizarea productiei la client ,prin deplasarea utilajelor la fiecare client in parte , practic 
activitatea productiva nu se realizeaza la punctul de lucru conform declaratiei pe propria raspundere a solicitantului ca va deschide punct de lucru in spatiul rural,din 
Comuna Furculesti ci va lucra la fiecare client ,energia regenerabila produsa de generatorul solar mobil este folosita pentru pornirea betonierei si a presei vibrante 
mobile.Valoarea buldoexcavatorului si a generatorului solar mobil reprezinta peste 50% din valoarea proiectului,prin urmare peste 50% din valoarea proiectului o reprezinta 
cheltuielile neeligibile. La punctul 3.4 si 3.5 nu s-a bifat deoarece solicitantul nu si-a prins cheltuieli de consultanta si nici cheltuieli diverse si neprevazute. La punctul 3.1 s
bifat cu NU deoarece prin investitia propusa solicitantul intentioneaza sa achizitioneze: betoniera,presa vibranta,buldoexcavator si sistem solar mobil .Utilajul : 
buldoexcavator este un utilaj multifunctional si nu este eligibil pentru CODUL CAEN 2361,buldoexcavatorul este eligibil pe COD CAEN 4312 ,generatorul solar mobil nu 
este eligibil deoarece solicitantul prin proiect isi propune realizarea productiei la client prin deplasarea utilajelor la fiecare client in parte practic activitatea productiva nu
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INFIINTARE CABINET 
STOMATOLOGIC IN COMUNA 

TIGANESTI, JUDETUL 
TELEORMAN

SC SAPPHIRE 
DENTAL CLINIC 

SRL
TELEORMAN

Comuna/Oras 
TIGANESTI Sat 

TIGANESTI
- - - - - - - - - - 61.924 0 43.347 0 18.577 189.103.166

La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urma verificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri 
pentru aceeasi tip de investitie; La punctul 1.2 s-a bifat "NU" deorece solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele din Declaratia "F".La punctul 1.1 s-a bifat “NU” 
deoarece:In urma verificarilor in serviciul online RECOM al ONRC, s-a constatat ca d-nul MAICAN SILVIU DENIS este asociat si detine 95% parti sociale si la SC 
DENMED SRL, societate in functiune pe acelasi cod CAEN 8623 “ Activitati de asistenta stomatologica”.Avind in vedere cele 2 certificate constatatoare ( respectiv cel al S
SAPPHIRE DENTAL CLINIC SRL in care d-nul Maican este asociat unic si are obiect de activitate cel conform cod CAEN 8623 precun si cel al SC DENMED SRL in care 
aceeasi persoana fizica, d-nul Maican Silviu Denis este asociat cu 95% parti sociale si are acelasi obiect de activitate – 8623) si in conformitate cu prevederile Lg. 346/200
art. 4 indice 4 alin.(1) coroborate cu cele din alin. (4), cele 2 societati, activind pe aceeasi piata ( cod CAEN 8623, activitatea in Romania) sunt intreprinderi LEGATE prin 
intermediul d-nului MAICAN SILVIU DENIS – asociat majoritar si administrator, cu puteri depline.In urma verificarii Doc. 11.3 – „ Declaraţie privind incadrarea intreprinderii 
in categoria IMM”, s-a constatat faptul ca solicitantul a completat INCORECT aceasta declaratie, respectiv a completat faptul ca SC SAPPHIRE DENTAL CLINIC SRL este 
o intreprindere autonoma. In concluzie SC SAPPHIRE DENTAL CLINIC SRL, nu apartine categoriei de beneficiari eligibili.Conform procedurii de evaluare ( pg. 30 din 
metodologia de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate – V07), daca un solicitant nu intocmeste corect Delaratia privind incadrarea in categoria IMM ( in cazul SC 
Sapphire Dental Clinic SRL, intreprindere legata), proiectul este NEELIGIBIL .Atasam Fisei E3.1 cele 2 certificate constatatoare , printate din RECOM. La punctul 1.1 s-a 
bifat “NU” deoarece in urma verificarilor in serviciul online RECOM al ONRC, s-a constatat ca d-nul MAICAN SILVIU DENIS este asociat si detine 95% parti sociale si la S
DENMED SRL, societate in functiune pe acelasi cod CAEN 8623 “ Activitati de asistenta stomatologica”. Avind in vedere cele 2 certificate ORC ( respectiv cel al SC 
SAPPHIRE DENTAL CLINIC SRL in care d-nul Maican este asociat unic si are obiect de activitate cel conform cod CAEN 8623 precun si cel al SC DENMED SRL in care 
aceeasi persoana fizica, d-nul Maican Silviu Denis este asociat cu 95% parti sociale si are acelasi obiect de activitate – 8623) si in conformitate cu prevederile Lg. 346/200
art. 4 indice 4 alin.(1) coroborate cu cele din alin. (4), cele 2 societati, activind pe aceeasi piata ( cod CAEN 8623, activitatea in Romania) sunt intreprinderi LEGATE prin 
intermediul d-nului MAICAN SILVIU DENIS – asociat majoritar si administrator, cu puteri depline.In urma verificarii Doc. 11.3 – „ Declaraţie privind incadrarea intreprinderii 
in categoria IMM”, s-a constatat faptul ca solicitantul a completat INCORECT aceasta declaratie, respectiv a completat faptul ca SC SAPPHIRE DENTAL CLINIC SRL este 
o intreprindere autonoma. In concluzie SC SAPPHIRE DENTAL CLINIC SRL, nu apartine categoriei de beneficiari eligibili.Conform procedurii de evaluare ( pg. 30 din 
metodologia de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate – V07), daca un solicitant nu intocmeste corect Delaratia privind incadrarea in categoria IMM ( in cazul SC 
Sapphire Dental Clinic SRL, intreprindere legata), proiectul este NEELIGIBIL .Atasam Fisei E3.1 cele 2 certificate constatatoare , printate din RECOM.La punctul 1.2 s-a 
bifat “NU” deoarece nu s-a indeplinit punctul 3 din Declaratia F din CF cu privire la "declar ca toate informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate 
sunt corecte si ma angajez sa respect conditiile cerute in reglementarile referitoare la prezentul program si pe cele legate de proiectul anexat si sa furnizez periodic, la cer
documente justificative necesare". Nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate EG1 si EG2.Criteriul de eligibilitate EG1 nu este indeplinit deoarece SC SAPPHIRE DENTAL 
CLINIC SRL, „ NU apartine categoriei de beneficiari eligibili”In urma verificarii Doc. 11.3 – „ Declaraţie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM”, s-a constatat faptul 
ca solicitantul a completat INCORECT aceasta declaratie, respectiv a completat faptul ca SC SAPPHIRE DENTAL CLINIC SRL este o intreprindere autonoma.In urma 
verificarilor in serviciul online RECOM al ONRC, s-a constatat ca d-nul MAICAN SILVIU DENIS este asociat si detine 95% parti sociale si la SC DENMED SRL, societate 
functiune pe acelasi cod CAEN 8623 “ Activitati de asistenta stomatologica”.Avind in vedere cele 2 certificate constatatoare ( respectiv cel al SC SAPPHIRE DENTAL 
CLINIC SRL in care d-nul Maican este asociat unic si are obiect de activitate cel conform cod CAEN 8623 precun si cel al SC DENMED SRL in care aceeasi persoana 
fizica, d-nul Maican Silviu Denis este asociat cu 95% parti sociale si are acelasi obiect de activitate – 8623) si in conformitate cu prevederile Lg. 346/2004, art. 4 indice 4 
alin.(1) coroborate cu cele din alin. (4), cele 2 societati, activind pe aceeasi piata ( cod CAEN 8623, activitatea in Romania) sunt intreprinderi LEGATE prin intermediul d-
nului MAICAN SILVIU DENIS – asociat majoritar si administrator, cu puteri depline. Conform procedurii de evaluare ( pg. 30 din metodologia de aplicat pentru verificarea 
criteriilor de eligibilitate – V07), daca un solicitant nu intocmeste corect Delaratia privind incadrarea in categoria IMM ( in cazul SC Sapphire Dental Clinic SRL, intreprindere 
legata), proiectul este NEELIGIBIL .Deoarece SC SAPHIRE DENTAL CLINIC SRL nu este un solicitant eligibil pentru M312, nu a mai fost completata matricea de 
verificare a viabilitatatii economico-financiare a proiectului. Nu este indeplinit astfel criteriul de eligibilitate EG2. Nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate EG1 si 
EG2.Criteriul de eligibilitate EG1 nu este indeplinit deoarece SC SAPPHIRE DENTAL CLINIC SRL, „ NU apartine categoriei de beneficiari eligibili”In urma verificarii Doc. 
11.3 – „ Declaraţie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM”, s-a constatat faptul ca solicitantul a completat INCORECT aceasta declaratie, respectiv a completat 
faptul ca SC SAPPHIRE DENTAL CLINIC SRL este o intreprindere autonoma In urma verificarilor in serviciul online RECOM al ONRC s-a constatat ca d-nul MAICAN
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1247 312 M 01 12 3 36 00004 2012 9 20 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
PRODUCTIE PELETI

DOROBANTU 
ALEXANDRINA TELEORMAN

Comuna/Oras 
BOTOROAGA Sat 

CALUGARU
- - - - - - - - - - 229.900 47.000 195.415 0 34.485 189.298.581

-La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urmaverificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri 
pentru aceeasi tip de investitie; -La punctul 1.5-s-a bifat cu NU-deoarece solicitantul-DOROBANTU ALEXANDRINA nu are actionari este Persoana Fizica 
Neautorizata.Totodata s-au facut verificari in RECOM si s-a constatat urmatoarele : -DOROBANTU ALEXANDRINA Persoana Fizica Neautorizata –desi figureaza ca 
actionar cu 50% cota de participare la beneficii si pierderi in societatea A&amp;G AGROPREST SRL,nu este partenera sau legata cu societatea respectiva,deoarece nu isi 
desfasoara activitatea pe acceasi piata de desfacere sau pe piete adiacente.Deci declaratia de incadrare in categoria microintreprinderilor este corect completata. 
Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1. -La punctele 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urma verificarilor in Bazele de Date 
SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri pentru aceeasi tip de investitie; -La punctul 1.5, s-a bifat cu NU-deoarece solicitantul-
DOROBANTU ALEXANDRINA nu are actionari este Persoana Fizica Neautorizata.Totodata s-au facut verificari in RECOM si s-au constatat urmatoarele : -DOROBANTU 
ALEXANDRINA, Persoana Fizica Neautorizata –desi figureaza ca actionar cu 50% cota de participare la beneficii si pierderi in societatea A&amp;G AGROPREST SRL,nu 
este partenera sau legata cu societatea respectiva, deoarece nu isi desfasoara activitatea pe acceasi piata de desfacere sau pe piete adiacente. Declaratia de incadrare in 
categoria microintreprinderilor este corect completata. Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1. Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate 
EG2.Solicitantul,Dorobantu Alexandrina Persoana Fizica Neautorizata ,nu a avut activitate pana la depunerea proiectului,deci nu a prezentat bilant.Verificarea proiectului 
pentru a se demonstra ca este viabil din punct de vedere economic ,s-a facut prin intocmirea Matricei de viabilitate.In urma intocmirii matriceide viabilitate, nu toti indicatorii 
,,Respecta criteriul".Rezulta ca nu este indeplinit criteriul EG2,deci proiectul este NEELIGIBIL.. Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2.Solicitantul,Dorobantu 
Alexandrina Persoana Fizica Neautorizata,nu a avut activitate pana la depunerea proiectului,deci nu a prezentat bilant.Verificarea proiectului pentru a se demonstra ca este 
viabil din punct de vedere economic ,s-a facut prin intocmirea Matricei de viabilitate.In urma intocmirii matriceide viabilitate, nu toti indicatorii ,,Respecta criteriul".Rezulta ca 
nu este indeplinit criteriul EG2,deci proiectul este NEELIGIBIL.. Proiectul nu respecta criteriul EG2-VIABILITATEA ECONOMICO-FINANCIARA.In urma intocmirii matricei 
de viabilitate, nu toti indicatorii ,,Respecta criteriul". Proiectul nu respecta criteriul EG2-VIABILITATEA ECONOMICO-FINANCIARA.In urma intocmirii matricei de 
viabilitate, nu toti indicatorii (respectv I5),,Respecta criteriul" Nu a mai fost necesara verificarea informatiilor in cadrul Bugetului Indicativ,proiectu este neeligibil. Nu a mai 
fost necesara verificarea informatiilor in cadrul Bugetului Indicativ, proiectul este neeligibil, neindeplinindu-se EG2. Verificarea rezonabilitatii preturilor nu a mai fost 
necesara,proiectul este neeligibil. Verificarea rezonabilitatii preturilor nu a mai fost necesara,proiectul este neeligibil. Planul financiar nu a fost completat deoarece proiectul 
este neeligibil. Planul financiar nu a fost completat deoarece proiectul este neeligibil. In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca nu s-au creat conditii artificiale,in sensul 
ca imobilul aferent investitiei propuse prin proiect nu este fractionat,in locatia respectiva nu se mai implementeaza alt proiect,atat ca sediu cat si a punctului de 
lucru.Utilitatile sunt independente si nu mai fac obiectul altui proiect. In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca solicitantul nu a creat conditii artificiale,in sensul ca, 
imobilul aferent investitiei propuse prin proiect nu este fractionat,in locatia respectiva nu se mai implementeaza alt proiect,atat ca sediu cat si a punctului de lucru.Utilitatile 
sunt independente si nu mai fac obiectul altui proiect. Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2-deoarece in urma completarii Matricei de Viabilitate , a rezultat ca nu to
indicatorii ,,Respecta criteriu’’, deci proiectul nu este viabil din punct de vedere economico-financiar.Deoarece nu sunt indeplinite toate criteriile de eligibilitate,PROIECTUL 
ESTE NEELIGIBIL. Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2-deoarece in urma completarii Matricei de Viabilitate , a rezultat ca nu toti indicatorii ,,Respecta criteriu’’, 
deci proiectul nu este viabil din punct de vedere economico-financiar.Deoarece nu sunt indeplinite toate criteriile de eligibilitate,PROIECTUL ESTE NEELIGIBIL.

1248 312 M 01 12 3 36 00003 2012 9 20 PRODUCERE DE BRICHETE 
DIN BIOMASA

ENE V. RODICA 
INTREPRINDERE 

INDIVIDUALA
TELEORMAN Comuna/Oras 

BEUCA Sat BEUCA - - - - - - - - - - 160.848 7.600 136.720 0 24.128 189.435.301

La verificarea in RECOM a fost gasita ENE V RODICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA ,prin ENE RODICA in calitate de titular intreprindere individuala.ENE V RODICA 
INTREPRINDERE INDIVIDUALA ,desfasoara activitati autorizate pe COD CAEN 1629-Fabricarea altor produse din lemn .De asemeni ,Doamna ENE RODICA ,este 
asociat unic al Firmei SF MARIA SRL ,cu cota de participare la beneficii sipierderi 100%.Societatea SF MARIA SRL detine activitati autorizate pe COD CAEN 4719-Come
cu amanuntul in magazine nespecializate ,COD CAEN 4721-Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete,COD CAEN 4724-Comert cu amanuntul al piinii 
,COD CAEN 4729-Comert cu amanuntul al produselor alimentare in magazine specializate.Cele doua societati ENE V RODICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA si SF 
MARIA SRL nu desfasoara activitatea pe acceasi piata relevanta sau pe piete adiacente.Declaratia privind incadrarea in categoria IMM este corecta.La punctul 1.3 s-a bifat 
cu NU deoarece solicitantul nu se regaseste in baza de date privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate.La punctul 1.4 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a mai 
beneficiat de fonduri nerambursabile pentru acceasi activitate.La punctul 1.5 s-a bifat cu NU deoarece doamna ENE V RODICA este asociat unic . La verificarea in RECOM 
a fost identificata d-na ENE V RODICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA ,prin ENE RODICA in calitate de titular intreprindere individuala. ENE V RODICA 
INTREPRINDERE INDIVIDUALA ,desfasoara activitati autorizate pe COD CAEN 1629-Fabricarea altor produse din lemn .De asemeni ,Doamna ENE RODICA ,este 
asociat unic al Firmei SF MARIA SRL ,cu cota de participare la beneficii sipierderi 100%.Societatea SF MARIA SRL detine activitati autorizate pe COD CAEN 4719-Come
cu amanuntul in magazine nespecializate ,COD CAEN 4721-Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete,COD CAEN 4724-Comert cu amanuntul al piinii 
,COD CAEN 4729-Comert cu amanuntul al produselor alimentare in magazine specializate.Cele doua societati ENE V RODICA INTREPRINDERE INDIVIDUALA si SF 
MARIA SRL nu desfasoara activitatea pe acceasi piata relevanta sau pe piete adiacente.Declaratia privind incadrarea in categoria IMM este corecta.La punctul 1.3 s-a bifat 
cu NU deoarece solicitantul nu se regaseste in baza de date privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate.La punctul 1.4 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a mai 
beneficiat de fonduri nerambursabile pentru acceasi activitate.La punctul 1.5 s-a bifat cu NU deoarece doamna ENE V RODICA este asociat unic . Nu s-a indeplinit criteriu 
EG7 ,deoarece solicitantul nu poate sa demonstreze ca asigura cofinantarea proiectului.Pentru dovada cofinantarii solicitantul a depus Lista produselor in sold document 
emis de CEC BANK SA ,Sucursala Alexandria .Acest document nefiind unul din documentele aceptate pentru asigurarea cofinantarii private,conform Ghidului solicitantului 
aferent Masurii 312, rezulta ca solicitantul nu poate sa demonstreze ca asigura cofinantarea proiectului. NU s-a indeplinit criteriul EG7 , deoarece solicitantul nu poate sa 
demonstreze ca asigura cofinantarea proiectului.Pentru dovada cofinantarii solicitantul a depus Lista produselor in sold document emis CEC BANK SA ,Sucursala 
Alexandria .Acest document nefiind unul din documentele aceptate pentru asigurarea cofinantarii private, conform Ghidului solicitantului aferent M312, rezulta ca solicitantul 
nu poate sa demonstreze ca asigura cofinantarea proiectului. Proiectul respecta criteriu de eligibilitate EG2. Proiectul respecta criteriu de eligibilitate EG2. La punctul 3.1 s-
a bifat DA cu diferente ,deoarece la depunerea Cererii de Finantare,solicitantul isi propune achizitionarea unei linii de productie a brichetelor din biomasa,incarcator 
frontal,sistem mobil de iluminat.S-a reanalizat necesitatea achizitionarii sistemului solar mobil ,solicitantul a renuntat la acesta iar in urma solicitarilor informatiilor 
suplimentare a fost trecut pe neeligibil valoarea incarcatorului frontal,acest utilaj nefiind eligibil pentru COD CAEN 1629-Fabricarea articolelor din lemn ,articolelor din 
pluta,paie si din alte materiale vegetale.La punctul 3.5 s-a bifat cu nu este cazul deoarece solicitantul nu a prevazut cheltuieli diverse si neprevazute. La punctul 3.1 s-a bifat 
DA cu diferente,deoarece la depunerea Cererii de Finantare,solicitantul isi propune achizitionarea unei linii de productie a brichetelor din biomasa,incarcator frontal,sistem 
mobil de iluminat.S-a reanalizat necesitatea achizitionarii sistemului solar mobil ,solicitantul a renuntat la acesta iar in urma solicitarilor informatiilor suplimentare a fost 
trecut pe neeligibil valoarea incarcatorului frontal,acest utilaj nefiind eligibil pentru COD CAEN 1629-Fabricarea articolelor din lemn ,articolelor din pluta,paie si din alte 
materiale vegetale.La punctul 3.5 s-a bifat cu nu este cazul deoarece solicitantul nu a prevazut cheltuieli diverse si neprevazute. Categoria de bunuri a fost verificata in baza 
ofertelor iar serviciile au fost verificate atit in baza de date cit si in baza ofertei depuse in Cererea de Finantare. Categoria de bunuri a fost verificata in baza ofertelor iar 
serviciile au fost verificate atit in baza de date cit si in baza ofertei depuse in Cererea de Finantare. La punctul 5.1.1 s-a bifat cu NU deoarece sediul social nu este in Ilfov. 
La punctul 5.1.1 s-a bifat cu NU deoarece sediul social nu este in Ilfov. Solicitantul nu a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin. Solicitantul nu a creat conditii 
artificiale pentru a beneficia de sprijin. Proiectul este neeligibil deoarece nu este indeplinit criteriu EG7 .Solicitantul nu poate sa demonstreze ca asigura cofinantarea 
proiectului.Pentru dovada cofinantarii solicitantul a depus Lista produselor in sold document emis de CEC BANK SA ,Sucursala Alexandria.Acest document nefiind unul din 
documentele acceptate pentru asigurarea cofinantarii private,conform Ghidului solicitantului aferent Masurii 312, rezulta ca solicitantul nu poate sa demonstreze ca asigura 
cofinantarea proiectului. Proiectul este neeligibil deoarece NU s-a indeplinit criteriul EG7. Solicitantul nu poate sa demonstreze ca asigura cofinantarea proiectului.Pentru 
dovada cofinantarii solicitantul a depus Lista produselor in sold document emis CEC BANK SA ,Sucursala Alexandria .Acest document nefiind unul din documentele 
acceptate pentru asigurarea cofinantarii private conform Ghidului solicitantului aferent M312 rezulta ca solicitantul nu poate sa demonstreze ca asigura cofinantar

1249 312 M 01 12 3 36 00008 2012 9 21 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
PRODUCTIE PELETI

PIETREANU 
VIORICA TELEORMAN

Comuna/Oras 
VITANESTI Sat 

PURANI
- - - - - - - - - - 234.200 0 199.070 0 35.130 189.634.371

1.2 Prin cedarea dreptului de folosinta asupra imobilului C2 prin contractul de comodat autentificat la notariat sub nr. 1749/26.09.2013 in favoarea domnului Marius 
Dragomir de asemenea solcitant in cadrul masurii 312 si lipsa unei notificari inregistrate la APDRP prin care sa se mentioneze modificarile aduse dreptului de proprietate 
sau folosinta asuora imobilului (C2) in termen de 3 zile de la data autentificarii lor, solicitantul nu a respectat prevederile punctului 4 din declaratia F asumat prin semnatura. 
In baza prevederilor de la punctul 8 din declaratia F proiectul devine neeligibil. EG1-In urma verificarii pe teren efectuata de expertii SVCF a rezultat ca, conditiile din teren 
nu permit realizarea investitiei Rezonabilitatea preturilor a fost verificata pe baza ofertelor atasate CF Conform procedurii de evaluare, daca în urma verificarilor se constată 
că investiţia propusă de solicitant nu poate funcţiona independent de altă investiţie FEADR in cazul de fata solicitantul imparte aceleasi utilitati cu solicitantul Marius 
Dragomir se considera elemente comune care pot conduce la crearea unor condiţii artificiale.
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1250 312 M 01 12 3 36 00006 2012 9 21
ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 

DEZVOLTARE 
MICROINTREPRINDERE

PAUN IULIAN TELEORMAN
Comuna/Oras 

CALINESTI Sat 
COPACEANCA

- - - - - - - - - - 234.000 47.000 198.900 0 35.100 189.833.271

Pentru pct.1.3,1.4 si 1.5 s-a bifat ,,NU'',deoarece solicitantul nu se regaseste in Bazele de date privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate,nu a mai beneficiat de 
fonduri nerambursabile pentru aceeasi activitate iar actionariatul este reprezentat de persoana fizica Augustin Ioan,reprezentant legal de proiect care nu are proiect aprobat 
sau in derulare in cadrul aceleasi masuri.In urma verificarilor prin serviciul online RECOM al ONRC pentru a se stabili daca solicitantul se incadreaza in categoria 
microintreprinderilor,s-a constatat ca reprezentantul legal de proiect dl.PAUN IULIAN nu exista cu inregistrari.In aceasta situatie s-a constatat ca solicitantul a completat 
corect declaratia 4.1 si indeplineste statutul de microintreprindere. S-a printat si atasat extrasul cu rezultatul verificarilor in RECOM si s-a atasat la dosarul administrativ. 
Pentru pct.1.3,1.4 si 1.5 s-a bifat ,,NU",deoarece solicitantul nu se regaseste in Bazele de date privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate, nu a mai beneficiat de 
fonduri nerambursabile pentru aceeasi activitate iar actionariatul este reprezentat de persoana fizica Augustin Ioan,reprezentant legal de proiect care nu are proiect aprobat 
sau in derulare in cadrul aceleasi masuri.In urma verificarilor prin serviciul online RECOM al ONRC pentru a se stabili daca solicitantul se incadreaza in categoria 
microintreprinderilor,s-a constatat ca reprezentantul legal de proiect dl.PAUN IULIAN nu exista cu inregistrari.In aceasta situatie s-a constatat ca solicitantul a completat 
corect declaratia 4.1 si indeplineste statutul de microintreprindere. S-a printat si atasat extrasul cu rezultatul verificarilor in RECOM si s-a atasat la dosarul administrativ. S-
au solicitat informatii suplimentare prin formularul E3.4 in data de 04.07.2013. S-a primit raspunsul pentru informatiile solicitate in data de 10.07.2013 fiind luate in calcul 
raspunsul pentru punctele solicitate prin formularul E3.4. La EG1 si EG2 s-a bifat ,,NU''deoarece desi solicitantul ataseaza la proiect declaratia ca va deschide un punct de 
lucru in urma analizei documentare si prin raspunsul la informatiile suplimentare solicitate acesta sustine ca va desfasura activitatea de productie,respectiv producere de 
boltari din beton,la locatia fiecarui client.Aceasta motivatie nu se justifica deoarece microintreprinderea trebuie sa functioneze atat ca sediu cat si punct de lucru in mediul 
rural,iar activitatea de productie trebuie realizata la punctul de lucru al solicitantului.Intrucat solicitantul Paun Iulian,persoana fizica neautorizata pentru activitatea propusa 
prin proiect corespunzatoare codului CAEN-2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii isi propune pe langa achizitionarea unei betoniere si prese vibrante 
mobile(cu o valoare totala eligibila de 25.000Euro) si achizitia de utilaje multifunctionale respectiv buldoexcavator si autocisterna a caror valoare totala este de 
162.000Euro,a fost incadrata pe coloana cheltuieli neeligibile la completarea bugetului indicativ.Generatorul solar mobil nu este acceptat ca fiind eligibil deoarece din 
raspunsul la informatiile suplimentare solicitate rezulta ca acesta este folosit pentru functionarea presei vibrante mobile si betonierei pe ,,terenul clientilor''.In aceste conditii 
nu poate fi vorba de un punct de lucru(nu se mai respecta doc.11.2-Declaratia pe propria raspundere.In raspunsul la informatiile suplimentare solicitantul motiveaza ca 
autocisterna si buldoexcavatorul vor fi utilizate si pentru tractarea betonierei,presei vibrante mobile si a generatorului solar la cei interesati de confectionarea de 
boltari.Conform Ghidului Solicitantului-,,Nu reprezinta cheltuiala eligibila achizitionarea de mijloace de transport pentru transportul utilajelor la punctul de lucru''. Solicitantul 
Paun Iulian persoana fizica neautorizata,nu a prevazut in bugetul indicativ cheltuieli diverse si neprevazute. La pct.3.7 s-a bifat ,,Nu e cazul'',deoarece solicitantul a adus 
clarificari(E3.4)cu privire la faptul ca dupa ce se va autoriza ca Intreprindere individuala conform angajamentului din cererea de finantare va deveni platitor de TVA. S-au 
solicitat informatii suplimentare prin formularul E3.4 in data de 04.07.2013 si s-a primit raspunsul pentru informatiile solicitate in data de 10.07.2013 fiind luate in analiza 
raspunsul pentru punctele solicitate prin formularul E3.4. La EG1 si EG2 s-a bifat ,,NU''deoarece desi solicitantul ataseaza la proiect declaratia ca va deschide un punct de 
lucru in urma analizei documentare si prin raspunsul la informatiile suplimentare solicitate acesta sustine ca va desfasura activitatea de productie,respectiv producere de 
boltari din beton,la locatia fiecarui client.Aceasta motivatie nu se justifica deoarece microintreprinderea trebuie sa functioneze atat ca sediu cat si punct de lucru in mediul 
rural,iar activitatea de productie trebuie realizata la punctul de lucru al solicitantului de proiect.Intrucat solicitantul Paun Iulian, persoana fizica neautorizata pentru activitatea 
propusa prin proiect corespunzatoare codului CAEN-2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii isi propune pe langa achizitionarea unei betoniere si prese 
vibrante mobile(cu o valoare totala eligibila de 25.000Euro) si achizitia de utilaje multifunctionale respectiv buldoexcavator si autocisterna a caror valoare totala este de 
162.000Euro,aceasta a fost incadrata pe coloana cheltuieli neeligibile la completarea bugetului indicativ.Generatorul solar mobil nu este acceptat ca fiind eligibil deoarece 
din raspunsul la informatiile suplimentare solicitate rezulta ca acesta este folosit pentru functionarea presei vibrante mobile si betonierei pe ,,terenul clientilor''.In aceste 
conditii nu poate fi vorba de un punct de lucru(nu se mai respecta doc.11.2-Declaratia pe propria raspundere.In raspunsul la informatiile suplimentare solicitantul motiveaza 
ca autocisterna si buldoexcavatorul vor fi utilizate si pentru tractarea betonierei,presei vibrante mobile si a generatorului solar la cei interesati de confectionarea de 
boltari.Conform Ghidului Solicitantului-,,Nu reprezinta cheltuiala eligibila achizitionarea de mijloace de transport pentru transportul utilajelor la punctul de lucru''. La EG2 s-a 
bifat ,,NU''deoarece la intocmirea matricei de viabilitate a proiectului s-a constatat ca solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. La EG2 s-a bifat ,,NU''deoarece la 
intocmirea matricei de viabilitate a proiectului s-a constatat ca solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.Nu toti indicatorii respecta criteriul -respectiv NU se 
respecta criteriul 5 Solicitantul Paun Iulian persoana fizica neautorizata nu a prevazut in bugetul indicativ cheltuieli privind consultanta si cheltuieli diverse si neprevazut

1251 312 M 01 12 3 36 00014 2012 9 24 INFIINTARE PRESTATOR DE 
SERVICII

TUDOR 
ANDREICA TELEORMAN

Comuna/Oras 
ZAMBREASCA Sat 

ZAMBREASCA
- - - - - - - - - - 172.880 1.000 121.016 0 51.864 189.954.287

Pct.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 Masura 312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1 , cod manual M01-02, versiunea consolidata 07, aprobata prin OMADR 
nr.29/25.02.2013. S-a procedat la verificarea solicitantului –persoana fizica,in serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului, intoducind datele 
acestuia de identificare si nu s-au gasit inregistrari. La punctele 1.3, 1.4, 1.5 S-a bifat cu "NU" deoarece: - Solicitantul nu se regaseste in Bazele de date APDRP privind alte 
finantari SAPARD/FEADR privind acelasi tip de investitie- Solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi investitie; - Solicitantul nu detine 
asociati;Pentru a proba verificarile efectuate s-au atasat print-uri din RECOM, Baza de date FEADR/SAPARD si Document 16.Pct.1.2 S-a bifat NU intrucat exista 
suspiciunea privind faptul ca solicitantul a emis declaratii nereale asa cum reiese din Declaratia F, punctele 2 si 3-privind indepinirea conditiilor de eligibilitate prevazute in 
fisa masurii si Ghidul solicitantului. Din analiza informatiilor continute de extrasele de cont depuse de solicitantul Tudor Andreica si de catre un alt solicitant Milos Gabriela, 
exista suspiciuni asupra asigurarii cofinantarii proiectului, asa cum s-a mentionat la Pct.6 al prezentei Fise. 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 Masura 312, Formulare, Fisa de verificare 
specifica a eligibilitatii E3.1 , cod manual M01-02, versiunea consolidata 07, aprobata prin Ordinul MADR nr.29/25.02.2013. S-a procedat la verificarea solicitantului 
–persoana fizica,in serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului, intoducind datele acestuia de identificare si nu s-au gasit inregistrari. Intrucat s-au 
identificat trei elemente comune cu proiectul depus in aceeasi sesiune de solicitant Milos Gabriela, respectiv: amplasamentul in aceeasi comuna, activitatile propuse prin 
proiect pe acelasi cod CAEN-0161-Activitati auxiliare pentru productia vegetala pentru activitatile propuse prin proiect, acelasi titlu si acelasi consultant, s-au extins 
verificarile.Astfel s-a constatat ca in cazul celor doua proiecte depuse de Milos Gabriela si Tudor Andreica au existat legaturi in ceea ce priveste documentul care asigura 
cofinantarea. In extrasul de cont RO93CECETR0208RON0526995, titular de cont Tudor Andreica se mentioneaza data editarii acestuia:24.09.2012, orele 09.18 si apare ca 
sold suma de 250.050 Ron. Din contul mentionat anterior Tudor Andreica cu date de identificare, CNP-2651220341701, a transferat la orele 10.02, in contul 
RO33CECETR0208RON0299931, apartinand solicitantului Milos Gabriela, suma de 250.000 Ron. Data editarii extrasului de cont al Milos Gabriela este 24.09.2012, orele 
10.02. Din analiza informatiilor continute de extrasele de cont ale celor doua proiecte, rezulta ca fondurile care asigurau capacitatea de cofinantare in cazul solicitantului 
Milos Gabriela au fost alimentate de aceeasi persoana, Tudor Andreica si ca este aceeasi suma de bani care a circulat dintr-un cont in celalalt. Ca urmare se considera ca 
au fost create conditii artificiale in vederea obtinerii de fonduri si intre cei doi solicitanti au fost stabilite legaturi prealabile depunerii celor doua proiecte.Deasemenea este 
confirmata si suspiciunea privind faptul ca solicitantul a completat nereal Declaratia F, punctele 2 si 3-privind indepinirea conditiilor de eligibilitate prevazute in fisa masurii si 
Ghidul solicitantului si ca toate informatiile din cererea de finantare si din documentele anexate sunt corecte. Avand in vedere cele de mai sus, se confirma ipoteza privind 
crearea de conditii artificiale pentru a sprijini un tert solicitant in vederea beneficierii de plati(sprijin) si a obtine un avantaj care contravine obiectivelor masurii. In concluzie, 
la nivelul de analiza solicitat prin metodologia specifica de aplicat strict pentru verificarea punctului 6 al Fisei de evaluare a criteriilor de eligibilitate E3.1-M312, versiunea 07, 
acest criteriu de eligibilitate nu este indeplinit si ca urmare cererea de finantare devine neeligibila.S-au anexat extrasele de cont ale celor doi solicitanti si copia actului de 
identitate apartinand lui Tudor Andreica, pentru a sustine cele mentionate anterior. Proiectul a fost declarat neeligibil intrucat nu indeplineste toate criteriile de eligibilitate 
aplicate.Pct.1.2 S-a bifat NU intrucat exista suspiciunea privind faptul ca solicitantul a emis declaratii nereale asa cum reiese din Declaratia F, punctele 2 si 3-privind 
indepinirea conditiilor de eligibilitate prevazute in fisa masurii si Ghidul solicitantului. Din analiza informatiilor continute de extrasele de cont depuse de solicitantul Tudor 
Andreica si de catre un alt solicitant Milos Gabriela, exista suspiciuni asupra asigurarii cofinantarii proiectului, asa cum s-a mentionat la Pct.6 al prezentei Fise. Intrucat s-au 
identificat trei elemente comune cu proiectul depus in aceeasi sesiune de solicitant Milos Gabriela, respectiv: amplasamentul in aceeasi comuna, activitatile propuse prin 
proiect pe acelasi cod CAEN-0161-Activitati auxiliare pentru productia vegetala pentru activitatile propuse prin proiect, acelasi titlu si acelasi consultant, s-au extins 
verificarile.Astfel s-a constatat ca in cazul celor doua proiecte depuse de Milos Gabriela si Tudor Andreica au existat legaturi in ceea ce priveste documentul care asigura 
cofinantarea. In extrasul de cont RO93CECETR0208RON0526995, titular de cont Tudor Andreica se mentioneaza data editarii acestuia:24.09.2012, orele 09.18 si apare ca 
sold suma de 250.050 Ron. Din contul mentionat anterior Tudor Andreica cu date de identificare, CNP-2651220341701, a transferat la orele 10.02, in contul 
RO33CECETR0208RON0299931, apartinand solicitantului Milos Gabriela, suma de 250.000 Ron. Data editarii extrasului de cont al Milos Gabriela este 24.09.2012, orele 
10.02. Din analiza informatiilor continute de extrasele de cont ale celor doua proiecte, rezulta ca fondurile care asigurau capacitatea de cofinantare in cazul solicitantului 
Milos Gabriela au fost alimentate de aceeasi persoana, Tudor Andreica si ca este aceeasi suma de bani care a circulat dintr-un cont in celalalt. Ca urmare se considera ca 
au fost create conditii artificiale in vederea obtinerii de fonduri si intre cei doi solicitanti au fost stabilite legaturi prealabile depunerii celor doua proiecte Deasemenea e
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1252 312 M 01 12 3 36 00011 2012 9 24

INFIINTARE DE 
MICROINTREPRINDERE 
PENTRU PRESTARI DE 

SERVICII

MILOS GABRIELA TELEORMAN
Comuna/Oras 

ZAMBREASCA Sat 
ZAMBREASCA

- - - - - - - - - - 171.480 1.000 120.036 0 51.444 190.074.323

Pct.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 Masura 312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1 , cod manual M01-02, versiunea consolidata 07, aprobata prin OMADR 
nr.29/25.02.2013. S-a procedat la verificarea solicitantului –persoana fizica,in serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului, intoducind datele 
acestuia de identificare si nu s-au gasit inregistrari. La punctele 1.3, 1.4, 1.5 S-a bifat cu "NU" deoarece: - Solicitantul nu se regaseste in Bazele de date APDRP privind alte 
finantari SAPARD/FEADR privind acelasi tip de investitie- Solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi investitie; - Solicitantul nu detine 
asociati;Pentru a proba verificarile efectuate s-au atasat print-uri din RECOM, Baza de date FEADR/SAPARD si Document 16.Pct.1.2 S-a bifat NU intrucat exista 
suspiciunea privind faptul ca solicitantul a emis declaratii nereale, conform Declaratiei F, punctele 2 si 3-privind indeplinirea conditiilor de eligibilitate prevazute in fisa 
masurii si Ghidul solicitantului;solicitantul nu poate asigura cofinantarea proiectului din surse proprii, asa cum a declarat in cererea de finantare, fapt mentionat la Pct.6 al 
prezentei Fise. Verificarea s-a facut conform Instructiunii de lucru nr.221 de modificare a Manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pen
proiectele de investitii pentru Masura 312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1 , cod manual M01-02, versiunea consolidata 07, aprobata prin Ordinul 
MADR nr.29/25.02.2013. S-a procedat la verificarea solicitantului –persoana fizica,in serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului Comertului, intoducind 
datele acestuia de identificare si nu s-au gasit inregistrari. Intrucat s-au identificat trei elemente comune cu proiectul depus in aceeasi sesiune de solicitant Tudor Andreica, 
respectiv: amplasamentul in aceeasi comuna, activitatile propuse prin proiect pe acelasi cod CAEN-0161-Activitati auxiliare pentru productia vegetala pentru activitatile 
propuse prin proiect, acelasi titlu si acelasi consultant, s-au extins verificarile.Astfel s-a constatat ca in cazul celor doua proiecte depuse de Milos Gabriela si Tudor Andreica 
au existat legaturi in ceea ce priveste documentul care asigura cofinantarea. In extrasul de cont RO93CECETR0208RON0526995, titular de cont Tudor Andreica se 
mentioneaza data editarii acestuia:24.09.2012, orele 09.18 si apare ca sold suma de 250.050 Ron. Din contul mentionat anterior Tudor Andreica cu date de identificare, 
CNP-2651220341701, a transferat la orele 10.02, in contul RO33CECETR0208RON0299931, apartinand solicitantului Milos Gabriela, suma de 250.000 Ron. Data editarii 
extrasului de cont al Milos Gabriela este 24.09.2012, orele 10.02. Din analiza informatiilor continute de extrasele de cont ale celor doua proiecte, rezulta ca fondurile care 
asigurau capacitatea de cofinantare in cazul solicitantului Milos Gabriela au fost alimentate de aceeasi persoana, Tudor Andreica si ca este aceeasi suma de bani care a 
circulat dintr-un cont in celalalt. Ca urmare se considera ca au fost create conditii artificiale in vederea obtinerii de fonduri si intre cei doi solicitanti au fost stabilite legaturi 
prealabile depunerii celor doua proiecte. Solicitantul proiectului Milos Gabriela nu poate asigura cofinantarea proiectului din surse proprii, asa cum a declarat in cererea de 
finantare.Deasemenea este confirmata si suspiciunea privind faptul ca solicitantul a completat nereal Declaratia F, punctele 2 si 3-privind indepinirea conditiilor de 
eligibilitate prevazute in fisa masurii si Ghidul solicitantului si ca toate informatiile din cererea de finantare si din documentele anexate sunt corecte. Avand in vedere cele de 
mai sus, se confirma ipoteza privind crearea de conditii artificiale pentru a beneficia de plati(sprijin) si a obtine un avantaj care contravine obiectivelor masurii prin faptul ca 
solicitantul Milos Gabriela nu isi asigura partea de cofinantare din surse proprii, ci prin transfer de fonduri din contul altui solicitant care a depus proiect in aceeasi sesiune si 
cu care au fost stabilite legaturi inaintea depunerii cererii de finantare. In concluzie, la nivelul de analiza solicitat prin metodologia specifica de aplicat strict pentru verificarea 
punctului 6 al Fisei de evaluare a criteriilor de eligibilitate E3.1-M312, versiunea 07, acest criteriu de eligibilitate nu este indeplinit si ca urmare cererea de finantare devine 
neeligibila.S-au anexat extrasele de cont ale celor doi solicitanti si copia actului de identitate apartinand lui Tudor Andreica, pentru a sustine cele mentionate anterior. 
Proiectul a fost declarat neeligibil intrucat nu indeplineste toate criteriile de eligibilitate aplicate.Pct.1.2 S-a bifat NU intrucat exista suspiciunea privind faptul ca solicitantul a 
emis declaratii nereale, conform Declaratiei F, punctele 2 si 3-privind indeplinirea conditiilor de eligibilitate prevazute in fisa masurii si Ghidul solicitantului;solicitantul nu 
poate asigura cofinantarea proiectului din surse proprii, asa cum a declarat in cererea de finantare.Intrucat s-au identificat trei elemente comune cu proiectul depus in 
aceeasi sesiune de solicitant Tudor Andreica, respectiv: amplasamentul in aceeasi comuna, activitatile propuse prin proiect pe acelasi cod CAEN-0161-Activitati auxiliare 
pentru productia vegetala pentru activitatile propuse prin proiect, acelasi titlu si acelasi consultant, s-au extins verificarile.Astfel s-a constatat ca in cazul celor doua proiecte 
depuse de Milos Gabriela si Tudor Andreica au existat legaturi in ceea ce priveste documentul care asigura cofinantarea. In extrasul de cont 
RO93CECETR0208RON0526995, titular de cont Tudor Andreica se mentioneaza data editarii acestuia:24.09.2012, orele 09.18 si apare ca sold suma de 250.050 Ron. Din 
contul mentionat anterior Tudor Andreica cu date de identificare, CNP-2651220341701, a transferat la orele 10.02, in contul RO33CECETR0208RON0299931, apartinand 
solicitantului Milos Gabriela, suma de 250.000 Ron. Data editarii extrasului de cont al Milos Gabriela este 24.09.2012, orele 10.02. Din analiza informatiilor continute de 
extrasele de cont ale celor doua proiecte, rezulta ca fondurile care asigurau capacitatea de cofinantare in cazul solicitantului Milos Gabriela au fost alimentate de aceeasi 
persoana Tudor Andreica si ca este aceeasi suma de bani care a circulat dintr-un cont in celalalt Ca urmare se considera ca au fost create conditii artificiale in veder

1253 312 M 01 12 3 36 00016 2012 9 24 INFIINTARE PRESTATOR DE 
SERVICII MATEI FLORICA TELEORMAN Comuna/Oras 

BEUCA Sat BEUCA - - - - - - - - - - 167.264 1.000 117.084 0 50.180 190.191.407

In urma verificarii in Doc 16 s-au identificat urmatoarele:Exista trei elemente comune, respectiv amplasare proiect, consultant/ proiectant şi acelaşi titlu cu alte proiecte 
depuse in cadrul masurii 312;În comuna Beuca, Judeţul Teleorman au fost identificate 2 proiecte cu acelasi titlu (Medeleanu Petra si Matei Florica) şi 4 proiecte care au 
acelaşi amplasament in comuna Beuca, sat Beuca (Ene V. Rodica II, Matei Florica, Medeleanu Petra, Dragman Daniela II). După analizarea documentaţilor depuse s-au 
constatat următoarele:În urma verificarilor în Bazele de Date SAPARD/FEADER, solicitantul nu se regăseşte şi nici nu a mai beneficiat de fonduri pentru acelaşi tip de 
investitie;Solicitantul - PF.MATEI FLORICA nu are acţionari este Persoana Fizica Neautorizată.Totodata s-au facut verificări în RECOM şi s-au constatat urmatoarele : 
MATEI FLORICA Persoana Fizica Neautorizata – nu mai figurează ca acţionar sau să fie legată cu o alta societate.Desi exista elemente comune cu alte proiecte, nu s-au 
creat conditii artificiale in vederea obtinerii sprijinului in cadrul Masurii 312. Solicitantul PF MATEI FLORICA care urmează să se autorizeze cu codul CAEN 0161 a 
prezentat în cadrul memoriului justificativ, la potentiali clienţi, pe SC ALMIRA GROUP SRL, societate care este deja autorizata sa desfasoare aceasta activitate. In 
contradicţie cu aceasta ca si doc. 18 Precontract care sa ateste prestarea serviciilor de mecanizare a fost depus precontract încheiat cu SC AGRENE COM SRL societate 
care este de asemenea, autorizata sa desfasoare aceasta activitate in afara sediilor secundare. Chiar dacă în urma solicitării informaţilor suplimentare, solicitantul a refăcut 
pagina cu potenţiali clienti, menţionând SC AGRENE COM SRL, precizăm că aceasta este o societate ce nu va avea nevoie de serviciile oferite de solicitantul PF MATEI 
FLORICA.In aceste condiţii rezulta că solicitantul PF MATEI FLORICA nu a facut o analiză de piaţă prin care să se asigure şi sa poata demonstra necesitatea şi viabilitatea 
investiţiei.
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ACHIZITIE UTILAJE DE 
PRODUCTIE PENTRU 

DEZVOLTARE 
MICROINTREPRINDERE

FIFIALA ADRIAN TELEORMAN
Comuna/Oras 
SILISTEA Sat 

SILISTEA
- - - - - - - - - - 234.000 47.000 198.900 0 35.100 190.390.307

La pct.1.1 s-a bifat ,,NU'',deoarece ca urmare a verificarilor prin serviciul online RECOM al ONRC pentru verificarea daca solicitantul se incadreaza in categoria 
microintreprinderilor,s-a constatat ca solicitantul persoana fizica FIFIALA ADRIAN, nu a declarat corect statutul intreprinderii(autonoma,partenera sau legata).S-a constatat 
ca reprezentantul legal de proiect dl.Fifiala Adrian este asociat si administrator cu 50% /50%,cota de participare la beneficii si pierderi la societatea ALPIN SRL,infiintata in 
anul 2008 avand ca activitate principala CAEN 7732-Activitati de inchiriere si lesing cu masini si echipamente pentru constructii si care din 2009 pana in iulie 
2012,activitatea acesteia a fost suspendata iar in prezent perioada de suspendare a activitatii este expirata.S-a printat si atasat extrasul cu rezultatul verificarilor in RECOM 
si s-a atasat la dosarul administrativ.In aceasta situatie cf.manualului de procedura versiunea 07 proiectul se declara neeligibil.Pct.1.2 din formular s-a bifat ,,NU'',deoarece 
nu se considera indeplinit pct.3 din Declaratia F din cererea de finantare cu privire la ,,Declar ca toate informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele 
anexate sunt corecte si ma angajez sa respect conditiile cerute in reglementarile referitoare la prezentul program si pe cele legate de proiectul anexat si sa furnizez 
periodic,la cerere,documente justificative necesare.Pentru pct.1.3,1.4 si 1.5 s-a bifat ,,NU'',deoarece solicitantul nu se regaseste in Bazele de date privind alte finantari 
pentru acelasi tip de activitate,nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi activitate iar actionariatul este reprezentat de persoana fizica Fifiala 
Adrian,reprezentant legal de proiect care nu are proiect aprobat sau in derulare in cadrul aceleasi masuri. La pct.1.1 s-a bifat ,,NU'',deoarece in urma verificarilor prin 
serviciul online RECOM al ONRC pentru verificarea daca solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor,s-a constatat ca solicitantul persoana fizica FIFIALA 
ADRIAN, nu a declarat corect statutul intreprinderii(autonoma,partenera sau legata)motiv pentru care proiectul se declara neeligibil.S-a constatat ca reprezentantul legal de 
proiect dl.Fifiala Adrian este asociat si administrator cu 50% /50%,cota de participare la beneficii si pierderi la societatea ALPIN SRL,infiintata in anul 2008 avand ca 
activitate principala CAEN 7732-Activitati de inchiriere si lesing cu masini si echipamente pentru constructii si care din 2009 pana in iulie 2012,activitatea acesteia a fost 
suspendata iar in prezent perioada de suspendare a activitatii este expirata.S-a printat si atasat extrasul cu rezultatul verificarilor in RECOM si s-a atasat la dosarul 
administrativ.Pct.1.2 din formular s-a bifat ,,NU'',deoarece nu se considera indeplinit pct.3 din Declaratia F din cererea de finantare cu privire la ,,Declar ca toate informatiile 
din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate sunt corecte si ma angajez sa respect conditiile cerute in reglementarile referitoare la prezentul program si pe 
cele legate de proiectul anexat si sa furnizez periodic,la cerere,documente justificative necesare.Pentru pct.1.3,1.4 si 1.5 s-a bifat ,,NU'',deoarece solicitantul nu se 
regaseste in Bazele de date privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate,nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi activitate iar actionariatul este 
reprezentat de persoana fizica Fifiala Adrian,reprezentant legal de proiect care nu are proiect aprobat sau in derulare in cadrul aceleasi masuri. S-au solicitat informatii 
suplimentare prin formularul E3.4 in data de 14.05.2013S- a primit raspunsul pentru informatiile solicitate in data de 20.05.2013.La EG1 si EG2 s-a bifat ,,NU''deoarece in 
urma analizarii raspunsului la informatiile suplimentare solicitate s-a constatat ca nu are punct de lucru acesta propunandu-si producerea de boltari direct la cei 
interesati(persoane fizice si juridice beneficiare).La intocmirea matricei de viabilitate a proiectului s-a constatat ca solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei. S-au 
solicitat informatii suplimentare prin formularul E3.4 in data de 14.05.2013S-a primit raspunsul pentru informatiile solicitate in data de 20.05.2013.La EG1 si EG2 s-a bifat 
,,NU''deoarece in urma analizarii raspunsului la informatiile suplimentare solicitate s-a constatat ca nu are punct de lucru acesta propunandu-si producerea de boltari direct 
la potentiqalii clienti(persoane fizice si juridice beneficiare).La intocmirea matricei de viabilitate a proiectului s-a constatat ca solicitantul nu demonstreaza viabilitatea 
investitiei. Proiectul nu respecta criteriul de eligibilitate EG2,solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei propuse. Proiectul nu respecta criteriul de eligibilitate 
EG2,solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei propuse Intrucat solicitantul Fifiala Adrian persoana fizica neautorizata pentru activitatea propusa prin proiect 
corespunzatoare codului CAEN-2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii isi propune pe langa achizitionarea unei betoniere si prese vibrante mobile(cu o 
valoare eligibila de 25000Euro)si propune si achizitia de utilaje multifunctionale(buldoexcavator,autocisterna si generator solar mobil)a caror valoare de 209000Euro,a fost 
incadrata pe coloana cheltuieli neeligibile la completarea bugetului indicativ.In aceste conditii cheltuiala eligibila reprezinta 10,68%din total cheltuiala eligibila cat era stabilit 
initial de catre solicitant.Solicitantul Fifiala Adrian persoana fizica neautorizata,nu a prevazut in bugetul indicativ cheltuieli diverse si neprevazute. La pct.3.7 s-a bifat ,,Nu e 
cazul'',deoarece solicitantul a adus clarificari(E3.4)cu privire la faptul ca dupa ce se va autoriza ca Intreprindere individuala conform angajamentului din cererea de finantare 
va deveni platitor de TVA. Intrucat solicitantul Fifiala Adrian persoana fizica neautorizata pentru activitatea propusa prin proiect corespunzatoare codului CAEN-2361-
Fabricarea produselor din beton pentru constructii isi propune pe langa achizitionarea unei betoniere si prese vibrante mobile(cu o valoare eligibila de 25000Euro)si achizitia 
de utilaje multifunctionale(buldoexcavator,autocisterna si generator solar mobil)a caror valoare de 209000Euro,a fost incadrata pe coloana cheltuieli neeligibile la 
completarea bugetului indicativ.In aceste conditii cheltuiala eligibila reprezinta 10,68%din total cheltuiala eligibila cat era stabilit initial de catre solicitant.Solicitantul Fifiala 
Adrian persoana fizica neautorizata nu a prevazut in bugetul indicativ cheltuieli diverse si neprevazute La pct 3 7 s-a bifat Nu e cazul'' deoarece solicitantul a ad
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ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU PREGATIREA 

TERENULUI
ANGEL MILI SRL TELEORMAN

Comuna/Oras 
DOBROTESTI Sat 

DOBROTESTI
- - - - - - - - - - 107.000 3.800 74.900 0 32.100 190.465.207

Solicitantul SC ANGEL MILI SRL este infiintat in 2012, avand codul CAEN 4312- Lucrari de pregatire a terenului, cu asociat unic doamna Ionete Dumitra. Totodata, a fost 
verificata si cererea de finantare depusa de catre SC ANGEL DIA SRL in ceea ce priveste crearea conditiilor artificiale, societate inregistrata tot in 2012, cu acelasi cod 
CAEN, asociatul unic fiind doamna Ionete Diana Adriana.In urma analizarii celor doua proiecte s-a constatat:- SC ANGEL MILI SRL a prezentat contractul de comodat nr. 
1691/20.09.2012 din care reiese ca imobilul constituit din spatiu depozitare utilaje cu o suprafata de 200 mp si spatiu birouri de 24 mp a fost luat in comodat de la domnul 
Ionete Iulica. Si pentru acest imobil a fost atasata adresa nr. 105/20.09.2012 eliberata de catre OCPI din care reise ca imobilul nu a fost inscris in Cartea Funciara. -SC 
ANGEL DIA SRL a prezentat contractul de comodat nr. 1692/20.09.2012 din care reiese ca domnul Ionete Anghel este comodant pentru imobilul situat in comuna 
Dobrotesti, judetul Teleorman, fiind compus din 200 mp spatiu depozitare utilaje si spatiu birouri cu suprafata de 24 de mp. De asemenea, la punctul 3.2 din lista 
documentelor s-a atasat adresa nr. 106/20.09.2012 eliberata de catre OCPI Teleorman, inaintata catre domnul Ionete Anghel din care reiese ca acest teren nu a fost inscris 
in Cartea funciara a localitatii- Ambele adrese eliberate de catre OCPI fac trimitere la acelasi imobil in cazul celor 2 proiecte ( tarlaua 73, parcelele 2571), acelasi numar de 
inregistrare al cererilor, din aceeasi data, indicand ca terenul aferent investitiilor nu a fost scos din indiviziune de către cei doi proprietari. - Utilajele agricole prevazute prin 
cele doua proiecte sunt in completarea fluxului propus: SC ANGEL MILI SRL isi propune achizitionarea unei autobasculante, mai compactor, taietor beton/asfalt pentru 
servicii de curatenie si nivelare amplasamente si SC ANGEL DIA SRL un miniincarcator si buldoexcavator pentru curatire amplasamente si excavari.- In ceea ce priveste 
potentialii clienti ai celor doua societati, acestia sunt identici şi prezintă următoarele elemente care conduc la concluzia că cei doi solicitanţi nu au făcut o analiză de piaţă 
prin care să se asigure şi sa poata demonstra necesitatea şi viabilitatea investiţiei:- SC ANTREPRENORUL SA, firma infiintata din 1991 care desfasoara deja activitati 
incadrate in codul CAEN 4312;- SC ELMIN MARCOM SRL este radiata din 2009. Avand in vedere elementele prezentate mai sus, consideram ca nu se demonstreaza 
viabilitatea investitiei, nefiind indeplinite criteriile de eligibilitate EG2- Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei si EG6 Beneficiarul trebuie sa dovedeasca 
dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani.

1256 312 M 01 12 3 36 00009 2012 9 24
ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
FABRICARE PRODUSE DIN 

BETON

MARCHIDANU 
IONUT TELEORMAN Comuna/Oras 

POENI Sat POENI - - - - - - - - - - 171.300 53.000 145.605 0 25.695 190.610.812

La punctul 1.3 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu se regaseste in Baza de date privind dubla finantare; La punctul 1.4 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a mai 
beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi investitie; La punctul 1.5 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul Marchidanu Ionut este persoana fizica si nu a mai 
beneficiat de proiecte aprobate sau in derulare in cadrul aceleiasi masuri.S-au facut verificari in RECOM si s-a constatat ca, Marchidanu Ionut Persoana Fizica Neautorizata 
nu figureaza ca actionar,partener sau legat intr-o alta societate. Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1. La punctul 1.3 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul 
nu se regaseste in Baza de date privind dubla finantare; La punctul 1.4 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi 
investitie; La punctul 1.5 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul Marchidanu Ionut este persoana fizica si nu a mai beneficiat de proiecte aprobate sau in derulare in cadrul 
aceleiasi masuri.S-au facut verificari in RECOM si s-a constatat ca, Marchidanu Ionut Persoana Fizica Neautorizata nu figureaza ca actionar,partener sau legat intr-o alta 
societate. Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1. In urma analizei documentare,a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate 
s-au constatat urmatoarele: - Solicitantul Marchidanu Ionut isi propune prin prezentul proiect ,,Achizitie utilaje pentru fabricare produse din beton" crearea si diversificarea 
activitatilor de productie in mediul rural, respectiv in localitatea Poeni, sat Poeni,judetul Teleorman. Solicitantul doreste achizitionarea unei linii de productie a boltarilor din 
beton, compusa din mai multe utilaje mobile,conform codului CAEN 2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii si anume: betoniera,presa vibranta 
mobila,generator solar mobil si buldoexcavator. O parte din utilaje si anume betoniera si presa vibranta ,sunt specifice activitatii de realizare a boltarilor,iar buldoexcavatorul 
este utilaj multifunctional, nu se justifica achizitionarea acestuia pentru activitatea de productie propusa prin proiect. Desi dispune de un teren in suprafata de 1000 mp teren 
arabil intravilan(conf.Contractului de comodat, autentificat cu nr.2239/28.12.2011) si da declaratie ca va deschide un punct de lucru,in urma analizei documentare si prin 
raspunsul la informatiile solicitate,beneficiarul sustine ca va desfasura activitatea de productie,respectiv producere de boltari din beton,la locatia fiecarui client .Acest aspect 
nu se justifica,deoarece microintreprinderea trebuie sa functioneze, atat ca sediu cat si ca punct de lucru in mediul rural,iar activitatea de productie trebuie realizata la 
punctul de lucru al solicitantului.Verificarile (de toate entitatile),atat in perioada de implementare cat si de monitorizare se vor realiza la locatia solicitantului, nu a 
clientuluiTotodata,in urma raspunsului la informatiile suplimentare solicitate,solicitantul motiveaza ca buldoexcavatorul va fi utilizat si pentru tractarea betonierei ,presei 
vibrante mobile si a generatorului solar mobil.Conform Ghidului Solicitantului-,,Nu reprezinta cheltuiala eligibila achizitionarea de mijoace de transport pentru transportul 
utilajelor la punctul de lucru.”Pentru activitatea de producerea boltarilor din beton-cod CAEN 2361-betoniera si presa vibranta mobila sunt necesare, oportune si sunt 
justivicate.Avand in vedere tipul investitiei si operatiunile pe care buldoexcavatorul le efectueaza (descarcarea si manipularea paletilor cu saci de ciment din mijlocul de 
transport, stivuirea nisipului si pietrisului si incarcarea lui in betoniera, transportul betonului de la betoniera la presa vibranta mobila si manipularea paletilor cu boltari) nu se 
justifica achizitionarea unui astfel de utilaj. Acest tip de utilaj nu este optim pentru investitia desfasurata in cadrul proiectului fiind pretabil pentru lucrari de pregatirea 
terenului (cod CAEN 4312). Nu este justificata nici achizitionarea generatorului solar mobil deoarece,conform precizarilor din Ghidul solicitantului ,,achizitionarea de 
echipamente pentru producerea energiei regenerabile este permisa numai in scopul activitatii economice pentru care beneficiarul va fi autorizat’’,iar in cazul de fata energia 
regenerabila nu este utilizata direct in activitatea de producerea boltarilor din beton.Mai mult solicitantul are acces la energia electrica. Subliniem faptul ca achizitionarea 
buldoexcavatorului si a generatorului solar mobil reprezinta 87% din total valoare utilaje achizitionate prin proiect. Fata de cele susmentionate se poate concluziona:- criteriul 
de eligibilitate EG1 nu este indeplinit. - Nu este indeplinit nici criteriul de eligibilitate EG2-,,Beneficiarul terbuie sa demonstreze viabilitatea investitiei’, deoarece in urma 
intocmirii matricei de viabilitate a rezultat ca,nu toti indicatorii ,,Respecta criteriu’’,in cazul de fata ,nu se respecta indicatorul I5 . Fata de cele mentionate mai sus,se poate 
concluziona ca,cererea de finantare este NEELIGIBILA,deoarece nu sunt indeplinite toate criteriile de eligibilitate aplicate acesteia In urma analizei documentare,a 
verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate s-au constatat urmatoarele: - Solicitantul Marchidanu Ionut isi propune prin prezentul proiect 
,,Achizitie utilaje pentru fabricare produse din beton" crearea si diversificarea activitatilor de productie in mediul rural, respectiv in localitatea Poeni, sat Poeni,judetul 
Teleorman. Solicitantul, doreste achizitionarea unei linii de productie a boltarilor din beton, compusa din mai multe utilaje mobile,conform codului CAEN 2361-Fabricarea 
produselor din beton pentru constructii si anume: betoniera,presa vibranta mobila,generator solar mobil si buldoexcavator. O parte din utilaje si anume betoniera si presa 
vibranta ,sunt specifice activitatii de realizare a boltarilor,iar buldoexcavatorul este utilaj multifunctional, nu se justifica achizitionarea acestuia pentru activitatea de productie 
propusa prin proiect. Desi, dispune de un teren in suprafata de 1000 mp teren arabil intravilan(conf.Contractului de comodat, autentificat cu nr.2239/28.12.2011) si da 
declaratie ca va deschide un punct de lucru,in urma analizei documentare si prin raspunsul la informatiile solicitate,beneficiarul sustine ca va desfasura activitatea de 
productie,respectiv producere de boltari din beton,la locatia fiecarui client .Acest aspect nu se justifica,deoarece microintreprinderea trebuie sa functioneze, atat ca sediu cat 
si ca punct de lucru in mediul rural iar activitatea de productie trebuie realizata la punctul de lucru al solicitantului Totodata in urma raspunsului la informatiile suplimentar
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“ACHIZITIONAREA DE 

UTILAJE LA SC ECHITEX 
PROD SRL”

S.C. ECHITEX 
PROD S.R.L. TELEORMAN

Comuna/Oras 
PLOSCA Sat 

PLOSCA
- - - - - - - - - - 130.302 0 110.757 0 19.545 190.721.569

La pct.1.1 s-a bifat ,,NU'',deoarece ca urmare a verificarilor prin serviciul online RECOM al ONRC pentru verificarea daca solicitantul se incadreaza in categoria 
microintreprinderilor,s-a constatat ca solicitantul SC ECHITEX PROD SRL, nu a declarat corect statutul intreprinderii(autonoma,partenera sau legata). S-a constatat ca 
reprezentantul legal de proiect ,d-na Rusu Paulica este asociat cu 95,83%,cota de participare la beneficii si pierderi la SC ROM SIDIS IMPEX SRL,societate care are 
activitate principala CAEN 1413-Fabricarea altor articole de imbracaminte(exclusiv lenjeria de corp),deci desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta,iar in doc.11.3 
Declaratie privind incadrarea in categoria microintreprinderilor(Anexa 4.1),solicitantul a bifat tipul intreprinderii ca fiind autonoma,fara a lua in calcul faptul ca cele doua 
intreprinderi sunt legate prin intermediul d-nei Rusu Paulica-asociat majoritar si administrator,in conformitate cu prevederile Lg.346/2004,art.4 indice 4 alin(1)coroborate cu 
prevederile alin(4). S-a printat si atasat extrasul cu rezultatul verificarilor in RECOM si s-a atasat la dosarul administrativ.In aceasta situatie cf.manualului de procedura 
versiunea 07 ,,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''. Pct.1.2 din formular s-a bifat ,,NU'',deoarece nu se considera indeplinit pct.3 din Declaratia F din cererea de finantare cu privire la ,,Declar ca toate 
informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate sunt corecte si ma angajez sa respect conditiile cerute in reglementarile referitoare la prezentul 
program si pe cele legate de proiectul anexat si sa furnizez periodic,la cerere,documente justificative necesare''. Pentru pct.1.3,1.4 si 1.5 s-a bifat ,,NU'',deoarece solicitan
nu se regaseste in Bazele de date privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate,nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi activitate iar actionariatul 
este reprezentat de asociat unic si administrator in persoana dnei Rusu Paulica,reprezentant legal de proiect care nu are proiect aprobat sau in derulare in cadrul aceleasi 
masuri. La pct.1.1 s-a bifat ,,NU'',deoarece ca urmare a verificarilor prin serviciul online RECOM al ONRC pentru verificarea daca solicitantul se incadreaza in categoria 
microintreprinderilor,s-a constatat ca solicitantul SC ECHITEX PROD SRL, nu a declarat corect statutul intreprinderii(autonoma,partenera sau legata). S-a constatat ca 
reprezentantul legal de proiect ,d-na Rusu Paulica este asociat cu 95,83%,cota de participare la beneficii si pierderi la SC ROM SIDIS IMPEX SRL,societate care are 
activitate principala CAEN 1413-Fabricarea altor articole de imbracaminte(exclusiv lenjeria de corp),deci desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta,iar in doc.11.3 
Declaratie privind incadrarea in categoria microintreprinderilor(Anexa 4.1),solicitantul a bifat tipul intreprinderii ca fiind autonoma,fara a lua in calcul faptul ca cele doua 
intreprinderi sunt legate prin intermediul d-nei Rusu Paulica-asociat majoritar si administrator,in conformitate cu prevederile Lg.346/2004,art.4 indice 4 alin(1)coroborate cu 
prevederile alin(4). S-a printat si atasat extrasul cu rezultatul verificarilor in RECOM si s-a atasat la dosarul administrativ.In aceasta situatie cf.manualului de procedura 
versiunea 07 ,,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''. Pct.1.2 din formular s-a bifat ,,NU'',deoarece nu se considera indeplinit pct.3 din Declaratia F din cererea de finantare cu privire la ,,Declar ca toate 
informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate sunt corecte si ma angajez sa respect conditiile cerute in reglementarile referitoare la prezentul 
program si pe cele legate de proiectul anexat si sa furnizez periodic,la cerere,documente justificative necesare''. Pentru pct.1.3,1.4 si 1.5 s-a bifat ,,NU'',deoarece solicitan
nu se regaseste in Bazele de date privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate,nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi activitate iar actionariatul 
este reprezentat de asociat unic si administrator in persoana dnei Rusu Paulica,reprezentant legal de proiect care nu are proiect aprobat sau in derulare in cadrul aceleasi 
masuri. S-au solicitat informatii suplimentare in data de 30.05.2013 si s-a raspuns in data de 05.06.2013.Din analiza raspunsului la informatiile suplimentare solicitate s-a 
constatat ca solicitantul SC ECHITEX PROD SRL,nu indeplineste criteriul de eligibilitatea EG1,din urmatoarele motive:- nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili 
intrucat nu a declarat corect statutul intreprinderii(autonoma,partenera sau legata);- la societatea SC ROM SIDIS IMPEX SRL unde d-na Rusu Paulica(reprezentant legal 
proiect)este actionar majoritar(95,83%cota de participare la beneficii si pierderi)numarul mediu de salariati este 11,iar numarul efectiv de salariati existenti la sfarsitul 
exerciciului financiar,respectiv la data de 31 decembrie este de 14 salariati(cf.bilantului pe anul 2011(an anterior depunerii proiectului -formularul F30-Date informative). In 
urma verificarii prin serviciul online RECOM al ONRC a solicitantului si actionarilor/asociatilor acestuia,s-a constatat ca reprezentantul legal de proiect ,d-na Rusu Paulica 
este asociat cu 95,83%,cota de participare la beneficii si pierderi la SC ROM SIDIS IMPEX SRL, societate care are activitate principala CAEN 1413-Fabricarea altor artico
de imbracaminte(exclusiv lenjeria de corp),deci desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta activitatea de productie se desfasoara in aceeasi incinta(adresa).La 
doc.11.3 Declaratie privind incadrarea in categoria microintreprinderilor(Anexa 4.1),solicitantul a bifat tipul intreprinderii ca fiind autonoma,fara a lua in calcul faptul ca cele 
doua intreprinderi sunt legate prin intermediul d-nei Rusu Paulina-asociat majoritar si administrator,in conformitate cu prevederile Lg.346/2004,art.4 indice 4 
alin(1)coroborate cu prevederile alin(4). In aceasta situatie cf.manualului de procedura versiunea 07 ,,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''. S-a bifat ,,NU'' la criteriul de eligibilitate EG2,intrucat solicitantul 
este neeligibil situatie in care nu poate fi demonstrata viabilitatea investitiei Din analiza raspunsului la informatiile suplimentare solicitate s-a constatat ca solicitantul S
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LUCRARI DE CONSTRUIRE: 
CONSTRUCTII PENTRU 

SERVICII: SERVICE AUTO 
SC=150 MP

S.C. AMG TOTAL 
SERVICE S.R.L. TELEORMAN Comuna/Oras 

NANOV Sat NANOV - - - - - - - - - - 166.204 1.626 116.343 0 49.861 190.837.912

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 M312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E31 , cod manual M01-02:M312 versiunea 6 aprobata prin OMADR 
nr.29/25.02.2013Pct.1.2 s-a bifat NU, deoarece solicitantul nu a bifat pct.5 din Declaratia F-Incercarea de a obtine informatii confidentiale sau de influentare a Agentiei in 
timpul procesului de evaluare a proiectului si nu voi face presiuni la adresa evaluatorului, prin urmare proiectul este neeligibil. s-a bifat NU , deoarece proiectul a fost decla
neeligibil la pct.1.2 ,neinsusindu-si in totalitate Delaratia F. s-a bifat NU , deoarece proiectul a fost declarat neeligibil la pct.1.2 ,neinsusindu-si in totalitate Delaratia F. s-a 
bifat NU , deoarece proiectul a fost declarat neeligibil la pct.1.2 ,neinsusindu-si in totalitate Delaratia F. s-a bifat NU , deoarece proiectul a fost declarat neeligibil la pct.1.2 
,neinsusindu-si in totalitate Delaratia F. s-a bifat NU , deoarece proiectul a fost declarat neeligibil la pct.1.2 ,neinsusindu-si in totalitate Delaratia F. s-a bifat NU , deoarece 
proiectul a fost declarat neeligibil la pct.1.2 ,neinsusindu-si in totalitate Delaratia F.
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1259 312 M 01 12 3 36 00021 2012 9 25 INFIINTARE PRESTATOR DE 
SERVICII 

MEDELEANU 
PETRA TELEORMAN Comuna/Oras 

BEUCA Sat BEUCA - - - - - - - - - - 172.844 1.000 120.990 0 51.854 190.958.902

In urma verificarii in Doc 16 s-au identificat urmatoarele:Exista trei elemente comune, respectiv amplasare proiect, consultant/ proiectant şi acelaşi titlu cu alte proiecte 
depuse in cadrul masurii 312;În comuna Beuca, Judeţul Teleorman au fost identificate 2 proiecte cu acelasi titlu (Medeleanu Petra si Matei Florica) şi 4 proiecte care au 
acelaşi amplasament in comuna Beuca, sat Beuca (Ene V. Rodica II, Matei Florica, Medeleanu Petra, Dragman Daniela II). După analizarea documentaţilor depuse s-au 
constatat următoarele:În urma verificarilor în Bazele de Date SAPARD/FEADER, solicitantul nu se regăseşte şi nici nu a mai beneficiat de fonduri pentru acelaşi tip de 
investitie;Solicitantul - PF.MATEI FLORICA nu are acţionari este Persoana Fizica Neautorizată.Totodata s-au facut verificări în RECOM şi s-au constatat urmatoarele : 
MATEI FLORICA Persoana Fizica Neautorizata – nu mai figurează ca acţionar sau să fie legată cu o alta societate.Desi exista elemente comune cu alte proiecte, nu s-au 
creat conditii artificiale in vederea obtinerii sprijinului in cadrul Masurii 312. Solicitantul PF MATEI FLORICA care urmează să se autorizeze cu codul CAEN 0161 a 
prezentat în cadrul memoriului justificativ, la potentiali clienţi, pe SC ALMIRA GROUP SRL, societate care este deja autorizata sa desfasoare aceasta activitate. In 
contradicţie cu aceasta ca si doc. 18 Precontract care sa ateste prestarea serviciilor de mecanizare a fost depus precontract încheiat cu SC AGRENE COM SRL societate 
care este de asemenea, autorizata sa desfasoare aceasta activitate in afara sediilor secundare. Chiar dacă în urma solicitării informaţilor suplimentare, solicitantul a refăcut 
pagina cu potenţiali clienti, menţionând SC AGRENE COM SRL, precizăm că aceasta este o societate ce nu va avea nevoie de serviciile oferite de solicitantul PF MATEI 
FLORICA.In aceste condiţii rezulta că solicitantul PF MATEI FLORICA nu a facut o analiză de piaţă prin care să se asigure şi sa poata demonstra necesitatea şi viabilitatea 
investiţiei.

1260 312 C 01 12 3 36 00029 2012 9 25

 „INFIINTAREA UNEI 
SOCIETATI COMERCIALE DE 

PRESTARI SERVICII DE 
ORGANIZARE EXPOZITII, 

TARGURI SI CONGRESE IN 
COMUNA NENCIULESTI, 
JUDETUL TELEORMAN „

S.C. FYA EVENT 
S.R.L. TELEORMAN

Comuna/Oras 
NENCIULESTI Sat 

NENCIULESTI
- - - - - - - - - - 159.058 53.000 111.341 0 47.717 191.070.243

S-a bifat cu ,,NU'',deoarece solicitantul SC FYA EVENT SRL,nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate in data de 15.07.2013,prin formularul E3.4 si conform 
caruia in termenul de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii acestora respectiv 16.07.2013,trebuia sa completeze si sa returneze partea a IIa a formularului E3.4.In 
aceasta situatie asa cum este mentionat si in partea I a fisei de solicitare a informatiilor suplimentare cererea de finantare va fi declarata neeligibila deoarece solicitantul nu a 
raspuns in termenul mentionat(maxim 5 zile lucratoare de la data primirii). S-a bifat cu ,,NU'',deoarece solicitantul SC FYA EVENT SRL,nu a raspuns la informatiile 
suplimentare solicitate in data de 15.07.2013,prin formularul E3.4 si conform caruia in termenul de maxim 5 zile lucratoare de la data primirii acestora respectiv 
16.07.2013,trebuia sa completeze si sa returneze partea a IIa a formularului E3.4.In aceasta situatie asa cum este mentionat si in partea I a fisei de solicitare a informatiilor 
suplimentare cererea de finantare va fi declarata neeligibila deoarece solicitantul nu a raspuns in termenul mentionat(maxim 5 zile lucratoare de la data primirii). S-au 
solicitat informatii suplimentare in data de 15.07.2013 prin formularul E3.4 partea I-a,pentru care solicitantul a semnat de luare la cunostinta in data de 16.07.2013.Conform 
precizarilor din partea I-a a formularului solicitantul SC FYA EVENT SRL,trebuia sa raspunda la aceste informatii in termenul de maxim 5 zile lucratoare de la data 
primirii,respectiv 16.07.2013,iar data de 23.07.2013 era termenul limita cand trebuia sa ne parvina raspunsul la informatiile suplimentare solicitate.Deoarece solicitantul nu
raspuns proiectul se declara neeligibil S-au solicitat informatii suplimentare in data de 15.07.2013 prin formularul E3.4 partea I-a,pentru care solicitantul a semnat de luare
cunostinta in data de 16.07.2013.Conform precizarilor din partea I-a a formularului solicitantul SC FYA EVENT SRL,trebuia sa raspunda la aceste informatii in termenul de 
maxim 5 zile lucratoare de la data primirii,respectiv 16.07.2013,iar data de 23.07.2013 era termenul limita cand trebuia sa ne parvina raspunsul la informatiile suplimentare 
solicitate.Deoarece solicitantul nu a raspuns proiectul se declara neeligibil. Deorece solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate,proiectul se declara 
neeligibil,motiv pentru care matricea de verificare a viabilitatii economico-finaciare a proiectului nu a putut fi verificata. Deorece solicitantul nu a raspuns la informatiile 
suplimentare solicitate,proiectul se declara neeligibil,motiv pentru care matricea de verificare a viabilitatii economico-finaciare a proiectului nu a putut fi verificata. S-au 
solicitat clarificari prin formularul E3.4,la care solicitantul nu a raspuns,motiv pentru care bugetul indicativ s-a completat cu ,,0''. S-au solicitat clarificari prin formularul 
E3.4,la care solicitantul nu a raspuns, motiv pentru care bugetul indicativ s-a completat cu ,,0''. Verificarea rezonabilitatii preturilor nu a mai fost necesara, deoarece 
proiectul este neeligibil. Verificarea rezonabilitatii preturilor nu a mai fost necesara, deoarece proiectul este neeligibil. Planul financiar nu s-a completat deoarece proiectul 
este neeligibil.Nu s-a solicitat avans. Planul financiar nu s-a completat deoarece proiectul este neeligibil.Nu s-a solicitat avans. Solicitantul nu a creat conditii artificiale 
pentru a beneficia de plati(sprijin)si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. Solicitantul nu a creat conditii artificiale pentru a beneficia de plati(sprijin
a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. Proiectul se declara neeligibil deoarece solicitantul nu a raspuns in termenul de maxim 5 zile lucratoare la 
informatiile suplimentare solicitate. Proiectul se declara neeligibil deoarece solicitantul nu a raspuns in termenul de maxim 5 zile lucratoare la informatiile suplimentare 
solicitate.
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ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
PRODUCTIE PRODUSE DIN 

BETON

DUMITRU 
AMELIA MARIA TELEORMAN

Comuna/Oras 
SILISTEA-GUMESTI 

Sat SILISTEA-
GUMESTI

- - - - - - - - - - 234.000 47.000 198.900 0 35.100 191.269.143

Pentru pct.1.3,1.4 si 1.5 s-a bifat ,,NU'',deoarece solicitantul Dumitru Amelia Maria nu se regaseste in Bazele de date privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate,nu 
a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi activitate iar reprezentant legal nu are proiect aprobat sau in derulare in cadrul aceleasi masuri.In urma 
verificarilor prin serviciul online RECOM al ONRC pentru a se stabili daca solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor,s-a constatat ca reprezentantul legal de 
proiect d-na Dumitru Amelia Maria nu exista cu inregistrari.In aceasta situatie s-a constatat ca solicitantul a completat corect declaratia 4.1 si indeplineste statutul de 
microintreprindere. S-a printat si atasat extrasul cu rezultatul verificarilor in RECOM si s-a atasat la dosarul administrativ. Pentru pct.1.3,1.4 si 1.5 s-a bifat ,,NU'',deoarece 
solicitantul Dumitru Amelia Maria nu se regaseste in Bazele de date privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate,nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru 
aceeasi activitate iar reprezentant legal nu are proiect aprobat sau in derulare in cadrul aceleasi masuri.In urma verificarilor prin serviciul online RECOM al ONRC pentru a 
se stabili daca solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor,s-a constatat ca reprezentantul legal de proiect d-na Dumitru Amelia Maria nu exista cu 
inregistrari.In aceasta situatie s-a constatat ca solicitantul a completat corect declaratia 4.1 si indeplineste statutul de microintreprindere. S-a printat si atasat extrasul cu 
rezultatul verificarilor in RECOM si s-a atasat la dosarul administrativ. S-au solicitat informatii suplimentare prin formularul E3.4 in data de 18.07.2013 si s-a primit 
raspunsul pentru informatiile solicitate in data de 24.07.2013.La EG1 si EG2 s-a bifat ,,NU''deoarece desi solicitantul ataseaza la proiect declaratia ca va deschide un punct 
de lucru, in urma analizei documentare si prin raspunsul la informatiile suplimentare solicitate acesta sustine ca va desfasura activitatea de productie,respectiv producere de 
boltari din beton,la locatia fiecarui client.Aceasta motivatie nu se justifica deoarece microintreprinderea trebuie sa functioneze atat ca sediu social cat si punct de lucru in 
mediul rural,iar activitatea de productie trebuie realizata la punctul de lucru al solicitantului.Motivatia solicitantului ca va desfasura activitatea la domiciliul fiecarui client nu 
este una viabila,deoarece nu s-au luat in calcul si cazurile in care spatiul detinut de potentialii clienti nu ar permite desfasurarea activitatii. Intrucat solicitantul Dumitru 
Amelia Maria,persoana fizica neautorizata pentru activitatea propusa prin proiect corespunzatoare codului CAEN-2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii isi 
propune pe langa achizitionarea unei betoniere si prese vibrante mobile(cu o valoare totala eligibila de 25.000Euro) si achizitia de utilaje multifunctionale respectiv 
miniincarcator si autocisterna a caror valoare totala este de 162.000Euro care sunt considerate ca fiind cheltuieli neeligibile la completarea bugetului indicativ.Generatorul 
solar mobil nu este acceptat ca fiind eligibil deoarece din raspunsul la informatiile suplimentare solicitate rezulta ca acesta este folosit pentru functionarea presei vibrante 
mobile si betonierei pe ,,terenul clientilor''.In aceste conditii nu poate fi vorba de un punct de lucru(nu se mai respecta doc.11.2-Declaratia pe propria raspundere.In 
raspunsul la informatiile suplimentare solicitantul motiveaza ca autocisterna si miniincarcatorul vor fi utilizate si pentru tractarea betonierei,presei vibrante mobile si a 
generatorului solar la cei interesati pentru confectionarea de boltari.Conform Ghidului Solicitantului-,,Nu reprezinta cheltuiala eligibila achizitionarea de mijloace de transport 
pentru transportul utilajelor la punctul de lucru''. Solicitantul Dumitru Amelia Maria persoana fizica neautorizata,nu a prevazut in bugetul indicativ cheltuieli diverse si 
neprevazute. La pct.3.7 s-a bifat ,,Nu e cazul'',deoarece solicitantul a adus clarificari(E3.4)cu privire la faptul ca dupa ce se va autoriza ca Intreprindere individuala conform 
angajamentului din cererea de finantare va deveni platitor de TVA. S-au solicitat informatii suplimentare prin formularul E3.4 in data de 18.07.2013 si s-a primit raspunsul 
pentru informatiile solicitate in data de 24.07.2013.La EG1 si EG2 s-a bifat ,,NU''deoarece desi solicitantul ataseaza la proiect declaratia ca va deschide un punct de lucru, 
in urma analizei documentare si prin raspunsul la informatiile suplimentare solicitate acesta sustine ca va desfasura activitatea de productie,respectiv producere de boltari 
din beton,la locatia fiecarui client.Aceasta motivatie nu se justifica deoarece microintreprinderea trebuie sa functioneze atat ca sediu social cat si punct de lucru in mediul 
rural,iar activitatea de productie trebuie realizata la punctul de lucru al solicitantului.Motivatia solicitantului ca va desfasura activitatea la domiciliul fiecarui client nu este una 
viabila,deoarece nu s-au luat in calcul si cazurile in care spatiul detinut de potentialii clienti nu ar permite desfasurarea activitatii. Intrucat solicitantul Dumitru Amelia 
Maria,persoana fizica neautorizata pentru activitatea propusa prin proiect corespunzatoare codului CAEN-2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii isi prop
pe langa achizitionarea unei betoniere si prese vibrante mobile(cu o valoare totala eligibila de 25.000Euro) si achizitia de utilaje multifunctionale respectiv miniincarcator si 
autocisterna a caror valoare totala este de 162.000Euro care sunt considerate ca fiind cheltuieli neeligibile la completarea bugetului indicativ.Generatorul solar mobil nu este 
acceptat ca fiind eligibil deoarece din raspunsul la informatiile suplimentare solicitate rezulta ca acesta este folosit pentru functionarea presei vibrante mobile si betonierei pe 
,,terenul clientilor''.In aceste conditii nu poate fi vorba de un punct de lucru(nu se mai respecta doc.11.2-Declaratia pe propria raspundere.In raspunsul la informatiile 
suplimentare solicitantul motiveaza ca autocisterna si miniincarcatorul vor fi utilizate si pentru tractarea betonierei,presei vibrante mobile si a generatorului solar la cei 
interesati pentru confectionarea de boltari.Conform Ghidului Solicitantului-,,Nu reprezinta cheltuiala eligibila achizitionarea de mijloace de transport pentru transportul 
utilajelor la punctul de lucru''. Solicitantul Dumitru Amelia Maria persoana fizica neautorizata,nu a prevazut in bugetul indicativ cheltuieli diverse si neprevazute. La pct.3.7 s-
a bifat Nu e cazul'' deoarece solicitantul a adus clarificari(E3 4)cu privire la faptul ca dupa ce se va autoriza ca Intreprindere individuala conform angajamentului din cerer
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1262 312 M 01 12 3 36 00019 2012 9 25
ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 

DEZVOLTARE 
MICROINTREPRINDERE 

BADEA MIHAELA TELEORMAN
Comuna/Oras 
SILISTEA Sat 

SILISTEA
- - - - - - - - - - 234.000 47.000 198.900 0 35.100 191.468.043

La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urmaverificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri 
pentru aceeasi tip de investitie.Totodata s-au facut verificari in RECOM si s-a constatat ca, BADEA MIHAELA PersoanaFizica Neautorizata nu figureaza ca 
actionar,partener sau legat intr-o alta societate.Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1. La punctele: 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urma verificarilor 
in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri pentru aceeasi tip de investitie.Totodata, s-au facut verificari in 
RECOM si s-a constatat ca, BADEA MIHAELA Persoana Fizica Neautorizata nu figureaza ca actionar,partener sau legat intr-o alta societate.Documentul listat din RECOM 
este atasat la Fisa E 3.1. In urma analizei documentare,a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate s-au constatat urmatoarele:- Solicitantul 
BADEA MIHAELA Persoana Fizica Neautorizata la depunerea proiectului-este amplasata in localitatea Silistea,judetul Teleorman.Aici doreste sa implementeze proiectul 
,,Achizitie utilaje pentru dezvoltare microintreprindere-cod CAEN 2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii si anume fabricarea boltatilor din 
beton,achizitionand pentru activitatea propusa ,o gama de utilaje si echipaamente si anume:betoniera,presa vibranta mobila,generator solar mobil,buldoexcavator si 
autocisterna. O parte din utilaje si anume betoniera si presa vibranta ,sunt specifice activitatii de realizare a boltarilor,celelalte -buldoexcavatorul si autocisterna sunt utilaje 
multifunctionale ,nu se justifica achizitionarea acestora pentru activitatea de productie propusa prin proiect.Desi dispune de un teren in suprafata de 1323 
mp(conf.Contractului de Donatie autentificat cu nr.766/19.06.2012) si da declaratie ca va deschide un punct de lucru,in urma analizei documentare si prin raspunsul la 
informatiile solicitate,beneficiarul sustine ca va desfasura activitatea de productie,respectiv producere de boltari din beton,la locatia fiecarui client .Acest aspect nu se 
justifica,deoarece microintreprinderea trebuie sa functioneze ,atat ca sediu cat si punct de lucru in mediul rural,iar activitatea de productie trebuie realizata la punctul de 
lucru al solicitantului.Verificarile (de toate entitatile),atat in perioada de implementare cat si de monitorizare se va realiza la locatia solicitantului,nu a clientului.Totodata,in 
urma raspunsului la informatiile suplimentare solicitate,beneficiarul motiveaza ca autocisterna si buldoexcavatorul vor fi utilizate si pentru tractarea betonierei ,presei vibrante 
mobile si generatorului solar.Conform Ghidului Solicitantului-,,Nu reprezinta cheltuiala eligibila achizitionarea de mijoace de transport pentru transportul utilajelor la punctul 
de lucru.”Penrtu activitatea de producerea boltarilor din beton-cod CAEN 2361-betoniera si presa vibranta mobila sunt necesare ,oportune si sunt justivicate.Deoarece 
buldoexcavatorul si autocisterna sunt utilaje cu functionalitate multipla,nu sunt specifice cod CAEN 2361,nu sunt implicate direct in procesul de productie a boltarilor,sunt 
considerate cheltuieli neeligibile pentru activitatea propusa prin proiect.Totodata acestea nu sunt nici justificate .De exemplu,utilitatea autocisternei este motivata,ca fiind 
necesara in aprovizionarea cu apa.Nu se justifica si nu este motivata,deoarece solicitantul dispune in incinta studiata de un put forat,aflat in proprietatea sa,iar la limita 
terenului este conducta de alimentare cu apa a localitatii(posibilitati de racordare), deci, sursa de apa pentru productie exista, nu se justifica transportul acesteia cu 
autocisterna. Nu este justificata nici achizitionarea generatorului solar deoarece,conform precizarilor din Ghidul solicitantului ,,achizitionarea de echipamente pentru 
producerea energiei regenerabile este permisa numai in scopul ac.economice pentru care beneficiarul este/va fi autorizat’’,iar in cazul de fata energia regenerabila nu este 
utilizata direct in activitatea de producerea boltarilor din beton.Prin trecerea vorii investitiei cu achizitionarea buldoexcavatorului ,autocisternei si generatorului solar(a caror 
valoare insumeaza 209.000 euro),la categoria cheltuielilor neeligibile,investitia propusa nu mai este vialbila ,deoarece ,din total(valoare 234.000 Euro),investitia pentru 
producerea boltarilor din beton reprezinta doar 11/% din total investitie,iar 89% reprezinta valoarea investitiei cu achizitionare de utilaje care nu sunt specifice activitatii de 
productie -cod CAEN 2361.Fata de cele susmentionate se poate concluziona ca, criteriul de eligibilitate EG1 nu este indeplinit.- Nu este indeplinit nici criteriul de eligibilitate 
EG2-,,Beneficiarul terbuie sa demonstreze viabilitatea investitiei’, deoarece in urma intocmirii matricei de viabilitate a rezultat ca,nu toti indicatorii ,,Respecta criteriu’’,in 
cazul de fata ,nu se respecta indicatorul I5.Fata de cele mentionate mai sus,se poate concluziona ca,proiectul este NEELIGIBIL,deoarece nu sunt indeplinite toate criteriile 
de eligibilitate aplicate acestuia. In urma analizei documentare,a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate s-au constatat urmatoarele:- 
Solicitantul BADEA MIHAELA Persoana Fizica Neautorizata la depunerea proiectului-este amplasata in localitatea Silistea,judetul Teleorman.Aici doreste sa implementeze 
proiectul ,,Achizitie utilaje pentru dezvoltare microintreprindere-cod CAEN 2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii si anume fabricarea boltatilor din 
beton,achizitionand pentru activitatea propusa ,o gama de utilaje si echipaamente si anume:betoniera,presa vibranta mobila,generator solar mobil,buldoexcavator si 
autocisterna. O parte din utilaje si anume betoniera si presa vibranta ,sunt specifice activitatii de realizare a boltarilor,celelalte -buldoexcavatorul si autocisterna sunt utilaje 
multifunctionale, nu se justifica achizitionarea acestora pentru activitatea de productie propusa prin proiect.Desi dispune de un teren in suprafata de 1323 
mp(conf.Contractului de Donatie autentificat cu nr.766/19.06.2012) si da declaratie ca va deschide un punct de lucru, in urma analizei documentare si prin raspunsul la 
informatiile solicitate,beneficiarul sustine ca va desfasura activitatea de productie,respectiv producere de boltari din beton,la locatia fiecarui client .Acest aspect nu se 
justifica deoarece microintreprinderea trebuie sa functioneze atat ca sediu cat si punct de lucru in mediul rural iar activitatea de productie trebuie realizata la punctul d

1263 312 M 01 12 3 36 00041 2012 9 26

ACHIZITIE UTILAJE ATELIER 
PRODUCTIE  SC CREATIV 

PVC SRL SC CREATIV PVC 
SRL TELEORMAN

Comuna/Oras 
ORBEASCA Sat 

ORBEASCA DE SUS
- - - - - - - - - - 147.020 0 124.967 0 22.053 191.593.010

S-a verificat in serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului comertului, intoducind datele de identificare ale solicitantului, si nu s-au gasit inregistrari( doamna 
PROSA SORINA ANDREA este asociat unic la SC CREATIV PVC SRL ); print-screenul cu rezultatul verificarii, a fost atasat Fisei E3.1. La punctele 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 s-a 
bifat cu "NU" deoarece: - nu s-a indeplinit punctul 3 din Declaratia F din CF cu privire la "declar ca toate informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele 
anexate sunt corecte si ma angajez sa respect conditiile cerute in reglementarile referitoare la prezentul program si pe cele legate de proiectul anexat si sa furnizez periodic, 
la cerere documente justificative necesare". - Solicitantul nu se regaseste in Bazele de date APDRP privind alte finantari SAPARD/FEADR privind acelasi tip de investitie( a 
fost atasat Fisei E3.8 print-screen- ul cu verificarea efectuata); - Solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi investitie; - Solicitantul nu detine 
asociati; S-a verificat in serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului comertului, intoducind datele de identificare ale solicitantului, si nu s-au gasit inregistrari( 
doamna PROSA SORINA ANDREA este asociat unic la SC CREATIV PVC SRL ); print-screenul cu rezultatul verificarii, a fost atasat Fisei E3.1. La punctele 1.2, 1.3, 1.4, 
1.5 s-a bifat cu "NU" deoarece: - nu s-a indeplinit punctul 3 din Declaratia F din CF cu privire la "declar ca toate informatiile din prezenta cerere de finantare si din 
documentele anexate sunt corecte si ma angajez sa respect conditiile cerute in reglementarile referitoare la prezentul program si pe cele legate de proiectul anexat si sa 
furnizez periodic, la cerere documente justificative necesare". - Solicitantul nu se regaseste in Bazele de date APDRP privind alte finantari SAPARD/FEADR privind acelasi 
tip de investitie( a fost atasat Fisei E3.8 print-screen- ul cu verificarea efectuata); - Solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi investitie; - 
Solicitantul d.p.d.v. al actionariatului are asociat unic. Proiectul este NEELIGIBIL deoarece nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate EG1, EG2 si EG6:Criteriul de 
eligigibilitate EG2 – nu este indeplinita viabilitatea proiectuluiCriteriile de eligibilitate EG1 si EG6:In urma analizei documentare, a verificarilor in teren si a raspunsului la 
informatiile suplimentare solicitate prin E3.4, s-au constatat urmatoarele: Solicitantul SC CREATIV PVC SRL detine in comodat 2 constructii C1 si C2 in comuna 
Orbeasca, sat Orbeasca de Sus, judetul Teleorman.Aici urmeaza sa implementeze proiectul ,, Achizitie utilaje atelier de productie SC Creativ PVC SRL”, coduri CAEN 
2223 “ Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii” si 2312 “ Prelucrarea si fasonarea sticlei plate” anume infiintarea unui atelier de productie pentru timpla
din PVC. Conform Contractului de comodat autentificat notarial cu nr. 1423/ 21.09.2012 precum si Extrasului de carte funciara depus la Cererea de finantare, SC Creativ 
PVC SRL detine constructia C1 in suprafata construita de 119 mp, constructia C2 in suprafata construita de 327 mp si terenul intravilan in suprafata de 1427 mp, imobile 
situate in comuna Orbeasca, judetul Teleorman; aceste constructii vor fi folosite pentru desfasurarea activitatilor propuse prin proiect.La vizita in teren s-a constatat ca in 
aceste cladiri se desfasoara activitate, respectiv se confectioneaza timplarie pentru usi si ferestre precum si geamuri termoizolante. Intrebat de acest aspect, reprezentantul 
legal ne-a spus ca activitatea este desfasurata de cei 2 coproprietari care i-au dat spre folosinta gratuita cele 2 cladiri si terenul aferent, respectiv sotii Stanescu Lucian si 
Stanescu Mariana.In urma verificarilor prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, s-a constatat ca sotii Stanescu sunt asociati la firma SC 
LUST – AL – TUR SRL, firma IN FUNCTIUNE , cu punct de lucru in comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Sus, in aceasi locatie unde solicitantul, SC Creativ PVC SRL isi 
propune sa infiinteze atelierul de fabricare a timplariei din PVC. Se constata astfel ca solicitantul nu “ certifica dreptul de folosinta/dreptul real principal asupra cladirii” in ca
urmeaza sa realizeze investitia, deoarece in acest spatiu functioneaza o alta firma( cod CAEN autorizat 2512 – “ Fabricarea de usi si ferestre din metal”). Astfel, nu sunt 
indeplinite criteriile generale de eligibilitate EG1 si EG6, “Beneficiarul nu dovedeste dreptul de proprietate asupra cladirilor in care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul 
de folosinta pe o perioada de minim 10 ani” deoarece detine Contract de comodat pentru aceleasi cladiri unde functioneaza o alta firma, respectiv SC Lust – Art – Tur SRL. 
Proiectul este NEELIGIBIL deoarece nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate EG1, EG2 si EG6:Criteriul de eligibilitate EG2 – nu este indeplinita viabilitatea 
proiectului;Criteriile de eligibilitate EG1 si EG6:In urma analizei documentare, a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate prin E3.4, s-au 
constatat urmatoarele: Solicitantul SC CREATIV PVC SRL detine in comodat 2 constructii C1 si C2 in comuna Orbeasca, sat Orbeasca de Sus, judetul Teleorman.Aici 
urmeaza sa implementeze proiectul ,, Achizitie utilaje atelier de productie SC Creativ PVC SRL”, coduri CAEN 2223 “ Fabricarea articolelor din material plastic pentru 
constructii” si 2312 “ Prelucrarea si fasonarea sticlei plate” anume infiintarea unui atelier de productie pentru timplarie din PVC. Conform Contractului de comodat 
autentificat notarial cu nr. 1423/ 21.09.2012 precum si Extrasului de carte funciara depus la Cererea de finantare, SC Creativ PVC SRL detine constructia C1 in suprafata 
construita de 119 mp, constructia C2 in suprafata construita de 327 mp si terenul intravilan in suprafata de 1427 mp, imobile situate in comuna Orbeasca, judetul 
Teleorman; aceste constructii vor fi folosite pentru desfasurarea activitatilor propuse prin proiect.La vizita in teren s-a constatat ca in aceste cladiri se desfasoara activitate, 
respectiv se confectioneaza timplarie pentru usi si ferestre precum si geamuri termoizolante. Intrebat de acest aspect, reprezentantul legal a precizat ca activitatea este 
desfasurata de cei 2 coproprietari care i-au dat spre folosinta gratuita cele 2 cladiri si terenul aferent, respectiv sotii Stanescu Lucian si Stanescu Mariana.In urma verificar
prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului s-a constatat ca sotii Stanescu sunt asociati la firma SC LUST – AL – TUR SRL firma IN
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1264 312 M 01 12 3 36 00039 2012 9 26 ACHIZITIE UTILAJE PELETI CIUREA OLGUTA TELEORMAN
Comuna/Oras 
PUTINEIU Sat 

PUTINEIU
- - - - - - - - - - 171.300 0 145.605 0 25.695 191.738.615

-La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urmaverificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri 
pentru aceeasi tip de investitie;-La punctul 1.5-s-a bifat cu NU-deoarece solicitantul-CIUREA OLGUTA nu are actionari este Persoana Fizica Neautorizata.Totodata s-au 
facut verificari in RECOM si s-a constatat urmatoarele : -CIUREA OLGUTA Persoana Fizica Neautorizata –nu mai figureaza ca actionar sau sa fie partenera sau legata cu o 
alta societate;.Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1. -La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urma verificarilor in Bazele de Date 
SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri pentru aceeasi tip de investitie;-La punctul 1.5-s-a bifat cu NU-deoarece solicitantul-
CIUREA OLGUTA nu are actionari este Persoana Fizica Neautorizata.Totodata s-au facut verificari in RECOM si s-a constatat urmatoarele : -CIUREA OLGUTA Persoana 
Fizica Neautorizata –nu mai figureaza ca actionar sau sa fie partenera sau legata cu o alta societate;.Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1. In urma 
analizei documentare,a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate s-au constatat urmatoarele: - CIUREA OLGUTA –Persoana Fizica 
Neautorizata la depunerea proiectului si care (conf. si Angajamentului de inregistrare si autorizare),se va autoriza pana la semnarea contractului de finantare ,are sediul 
social in mediul rural(comuna Putineiu,judetul Teleorman), iar ca punct de lucru(conform Declaratiei pe propria raspundere anexata la proiect) va deschide in mediul rural 
,atunci cand va indeplini conditiile legale; - Solicitantul,prin proiect isi propune-Achizitie utilaje peleti- cod CAEN 1629 –achizitionand in acest sens o linie de producerea 
peletilor si un uscator de resturi vegetale. - Solicitantul a dobandit prin Contract de Vanzare cumparare autentificat cu nr.5006/16.09.1993,un teren in suprafata de 833mp , 
o casa de locuit si anexe gospodaresti Imobilul are urmatoarele vecinatati:E-Dunca Marin; V-Drum comunal; s-BoascaStelian;N- Pana Petre. Din Contractul de vanzare 
cumparare nu reiese locul in care isi va desfasura activitatea de producerea peletilor,respectiv amplasarea liniei de productie peleti ,precum si spatii aferente ambalarii si 
depozitarii acestora,pana la valorificarea lor.Asa cum s-a precizat si in Fisa de verificare in teren E 3.8 si in Raportul asupra verificarii in teren-E 4.1 ,casa de locuit va fi 
folosita si ca sediu de societate,iar pentru amplasarea liniei de peleti,solicitantul nu dispune de nici o cladire(asa cum reise si din Contractul de Vanzare –Cumparare ) 
,exista un teren liber de constructii pe care solicitantul motiveaza ca va realiza o constructie pentru amplasarea liniei de peleti.Constructia in care urmeaza a se amplsa 
investitia nu este prevazuta a se realiza prin proiect (din surse proprii ),practic ,solicitantul nu dispune de conditii pentru implementarea investitiei propuse prin proiect.Fata 
de cele precizate mai sus se poate concluziona ca ,criteriul de eligibilitate E G1-Nu este indeplinit;-Nu este indeplinit nici criteriul de eligibilitate EG2-deoarece in urma 
completarii Matricei deViabilitate , a rezultat ca nu toti indicatorii ,,Respecta criteriu’’, deci proiectul nu este viabil din punct de vedere economico-financiar.-Nu este 
indeplinit nici criteriul EG6-Prin proiect solicitantul isi propune activitatea de producere a pletilor ,achizitionand o linie de producerea acestora.Din analiza documentara 
(respectiv Contract de Vanzare Cumparare) si in urma verificarilor din teren,s-a constatat ca solicitantul nu detine cladire pentru amplasarea liniei de peleti si nu a prevazut 
nici cheluieli (neeligibile) cu realizarea constructiei.Deci implementarea proiectului nu este posibila. In urma analizei documentare,a verificarilor in teren si a raspunsului la 
informatiile suplimentare solicitate s-au constatat urmatoarele: - CIUREA OLGUTA –Persoana Fizica Neautorizata la depunerea proiectului si care conform Angajamentului 
de inregistrare si autorizare),se va autoriza pana la semnarea contractului de finantare ,are sediul social in mediul rural(comuna Putineiu,judetul Teleorman), iar ca punct de 
lucru(conform Declaratiei pe propria raspundere anexata la proiect) va deschide in mediul rural ,atunci cand va indeplini conditiile legale; - Solicitantul,prin proiect isi 
propune-Achizitie utilaje peleti- cod CAEN 1629 –achizitionand in acest sens o linie de producerea peletilor si un uscator de resturi vegetale. - Solicitantul a dobandit prin 
Contract de Vanzare cumparare autentificat cu nr.5006/16.09.1993,un teren in suprafata de 833 mp , o casa de locuit si anexe gospodaresti Imobilul are urmatoarele 
vecinatati:E-Dunca Marin; V-Drum comunal; s-BoascaStelian;N- Pana Petre. Din Contractul de vanzare cumparare nu reiese locul in care isi va desfasura activitatea de 
producerea peletilor,respectiv amplasarea liniei de productie peleti ,precum si spatii aferente ambalarii si depozitarii acestora,pana la valorificarea lor.Asa cum s-a precizat si 
in Fisa de verificare in teren E 3.8 si in Raportul asupra verificarii in teren-E 4.1 ,casa de locuit va fi folosita si ca sediu de societate,iar pentru amplasarea liniei de 
peleti,solicitantul nu dispune de nici o cladire(asa cum reise si din Contractul de Vanzare –Cumparare ) ,exista un teren liber de constructii pe care solicitantul motiveaza ca 
va realiza o constructie pentru amplasarea liniei de peleti.Constructia in care urmeaza a se amplsa investitia nu este prevazuta a se realiza prin proiect (din surse proprii 
),practic ,solicitantul nu dispune de conditii pentru implementarea investitiei propuse prin proiect.Fata de cele precizate mai sus se poate concluziona ca ,nu este indeplinit 
criteriul de eligibilitate EG1;-Nu este indeplinit nici criteriul de eligibilitate EG2-deoarece in urma completarii Matricei de Viabilitate , a rezultat ca nu toti indicatorii ,,Respec
criteriu’’, deci proiectul nu este viabil din punct de vedere economico-financiar.-Nu este indeplinit nici criteriul EG6-Prin proiect solicitantul isi propune activitatea de 
producere a pletilor ,achizitionand o linie de producerea acestora.Din analiza documentara (respectiv Contract de Vanzare Cumparare) si in urma verificarilor din teren,s-a 
constatat ca solicitantul nu detine cladire pentru amplasarea liniei de peleti si nu a prevazut nici cheluieli (neeligibile) cu realizarea constructiei.Deci implementarea 
proiectului nu este posibila Nu se respecta criteriul de eligibilitate EG2 deoarece in urma intocmirii Matricei de Viabilitate nu toti indicatorii Respecta criteriul Nu s

1265 312 M 01 12 3 36 00035 2012 9 26 ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
PRODUCTIE PELETI

TELEGARU 
CATALIN MARIUS TELEORMAN

Comuna/Oras 
BRAGADIRU Sat 

BRAGADIRU
- - - - - - - - - - 229.900 0 195.415 0 34.485 191.934.030

-La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urmaverificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri 
pentru aceeasi tip de investitie; -La punctul 1.5-s-a bifat cu NU-deoarece solicitantul-PF.TELEGARU CATALIN MARIUS nu are actionari este Persoana Fizica 
Neautorizata.Totodata s-au facut verificari in RECOM si s-a constatat urmatoarele : - TELEGARU CATALIN MARIUS Persoana Fizica Neautorizata – nu mai figureaza ca 
actionar sau sa fie legata cu o alta societate;.Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1 -La punctele 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urma verificarilor in 
Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri pentru aceeasi tip de investitie; -La punctul 1.5-s-a bifat cu NU-
deoarece solicitantul-PF.TELEGARU CATALIN MARIUS nu are actionari este Persoana Fizica Neautorizata.Totodata s-au facut verificari in RECOM si s-au constatat 
urmatoarele : - TELEGARU CATALIN MARIUS Persoana Fizica Neautorizata – nu mai figureaza ca actionar sau sa fie legata cu o alta societate -Documentul listat din 
RECOM este atasat la Fisa E 3.1 Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2.Solicitantul,Telegaru Catalin Marius Persoana Fizica Neautorizata ,nu a avut activitate pana 
la depunerea proiectului,deci nu a prezentat bilant.Verificarea proiectului pentru a se demonstra ca este viabil din punct de vedere economic ,s-a facut prin intocmirea 
Matricei de viabilitate.In urma intocmirii matriceide viabilitate, nu toti indicatorii ,,Respecta criteriul".Rezulta ca nu este indeplinit criteriul EG2,deci proiectul este 
NEELIGIBIL. Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2.Solicitantul,Telegaru Catalin Marius Persoana Fizica Neautorizata ,nu a avut activitate pana la depunerea 
proiectului,deci nu a prezentat bilant.Verificarea proiectului pentru a se demonstra ca este viabil din punct de vedere economic ,s-a facut prin intocmirea Matricei de 
viabilitate.In urma intocmirii matricei de viabilitate, nu toti indicatorii ,,Respecta criteriul" ( criteriul 5 nu este validat respectiv,, nu respecta criteriul".Rezulta ca nu este 
indeplinit criteriul EG2,deci proiectul este NEELIGIBIL. Proiectul nu respecta criteriul de eligibilitate EG2,deoarece in urma intocmirii Matricei de Viabilitate ,nu toti 
indicatorii ,,Respecta Criteriul''. Proiectul nu respecta criteriul de eligibilitate EG2, deoarece in urma intocmirii Matricei de Viabilitate ,nu toti indicatorii ,,Respecta Criteriul''. 
Nu a mai fost necesara verificarea informatiilor in cadrul Bugetului Indicativ,proiectu este neeligibil. Nu a mai fost necesara verificarea informatiilor in cadrul Bugetului 
Indicativ,proiectul este neeligibil. Verificarea rezonabilitatii preturilor nu a mai fost necesara,proiectul este neeligibil. Verificarea rezonabilitatii preturilor nu a mai fost 
necesara,proiectul este neeligibil. Planul financiar nu a fost completat deoarece proiectul este neeligibil. Planul financiar nu a fost completat deoarece proiectul este 
neeligibil. n urma verificarilor efectuate s-a constatat ca nu s-au creat conditii artificiale,in sensul ca imobilul aferent investitiei propuse prin proiect nu este fractionat,in 
locatia respectiva nu se mai implementeaza alt proiect,atat ca sediu cat si a punctului de lucru.Utilitatile sunt independente si nu mai fac obiectul altui proiect. In urma 
verificarilor efectuate s-a constatat ca nu s-au creat conditii artificiale,in sensul ca imobilul aferent investitiei propuse prin proiect nu este fractionat,in locatia respectiva nu se 
mai implementeaza alt proiect,atat ca sediu cat si a punctului de lucru.Utilitatile sunt independente si nu mai fac obiectul altui proiect. Proiectul nu indeplineste toate 
criteriile de eligibilitate si anume criteriul EG2.Solicitantul,Telegaru Catalin Marius Persoana Fizica Neautorizata ,nu a avut activitate pana la depunerea proiectului,deci nu a 
prezentat bilant.Verificarea proiectului pentru a se demonstra ca este viabil din punct de vedere economic ,s-a facut prin intocmirea Matricei de viabilitate.In urma intocmirii 
matriceide viabilitate, nu toti indicatorii ,,Respecta criteriul".Rezulta ca nu este indeplinit criteriul EG2,deci proiectul este NEELIGIBIL. Proiectul nu indeplineste toate 
criteriile de eligibilitate si anume criteriul EG2.Solicitantul,Telegaru Catalin Marius Persoana Fizica Neautorizata ,nu a avut activitate pana la depunerea proiectului,deci nu a 
prezentat bilant.Verificarea proiectului pentru a se demonstra ca este viabil din punct de vedere economic ,s-a facut prin intocmirea Matricei de viabilitate.In urma intocmirii 
matriceide viabilitate, nu toti indicatorii ,,Respecta criteriul".Rezulta ca nu este indeplinit criteriul EG2,deci proiectul este NEELIGIBIL.

1266 312 M 01 12 3 36 00033 2012 9 26
ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU PREGATIREA 

TERENULUI

SC ANGEL DIA 
SRL TELEORMAN

Comuna/Oras 
DOBROTESTI Sat 

DOBROTESTI
- - - - - - - - - - 106.900 3.800 74.830 0 32.070 192.008.860

Solicitantul SC ANGEL DIA SRL este infiintat in 2012, avand codul CAEN 4312- Lucrari de pregatire a terenului, cu asociat unic doamna Ionete Diana Adriana. Totodata, a 
fost verificata si cererea de finantare depusa de catre SC ANGEL MILI SRL in ceea ce priveste crearea conditiilor artificiale, societate inregistrata tot in 2012, cu acelasi cod 
CAEN, asociatul unic fiind doamna Ionete Dumitra.In urma analizarii celor doua proiecte s-a constatat:- SC ANGEL DIA SRL a prezentat contractul de comodat nr. 
1692/20.09.2012 din care reiese ca domnul Ionete Anghel este comodant pentru imobilul situat in comuna Dobrotesti, judetul Teleorman, fiind compus din 200 mp spatiu 
depozitare utilaje si spatiu birouri cu suprafata de 24 de mp. De asemenea, la punctul 3.2 din lista documentelor s-a atasat adresa nr. 106/20.09.2012 eliberata de catre 
OCPI Teleorman, inaintata catre domnul Ionete Anghel din care reiese ca acest teren nu a fost inscris in Cartea funciara a localitatii.- SC ANGEL MILI SRL a prezentat 
contractul de comodat nr. 1691/20.09.2012 din care reiese ca imobilul constituit din spatiu depozitare utilaje cu o suprafata de 200 mp si spatiu birouri de 24 mp a fost luat 
in comodat de la domnul Ionete Iulica. Si pentru acest imobil a fost atasata adresa nr. 105/20.09.2012 eliberata de catre OCPI din care reise ca imobilul nu a fost inscris in 
Cartea Funciara. Ambele adrese eliberate de catre OCPI fac trimitere la acelasi imobil in cazul celor 2 proiecte ( tarlaua 73, parcelele 2571), acelasi numar de inregistrare al 
cererilor, din aceeasi data, indicand ca terenul aferent investitiilor nu a fost scos din indiviziune de către cei doi proprietari. - Utilajele agricole prevazute prin cele doua 
proiecte sunt in completarea fluxului propus: SC ANGEL MILI SRL isi propune achizitionarea unei autobasculante, mai compactor, taietor beton/asfalt pentru servicii de 
curatenie si nivelare amplasamente si SC ANGEL DIA SRL un miniincarcator si buldoexcavator pentru curatire amplasamente si excavari. - In ceea ce priveste potentialii 
clienti ai celor doua societati, acestia sunt identici şi prezintă următoarele elemente care conduc la concluzia că cei doi solicitanţi nu au făcut o analiză de piaţă prin care să 
se asigure şi sa poata demonstra necesitatea şi viabilitatea investiţiei:- SC ANTREPRENORUL SA, firma infiintata din 1991 care desfasoara deja activitati incadrate in cod
CAEN 4312;- SC ELMIN MARCOM SRL este radiata din 2009. Avand in vedere elementele prezentate mai sus, consideram ca nu se demonstreaza viabilitatea investitiei, 
nefiind indeplinite criteriile de eligibilitate EG2- Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei si EG6 Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de 
proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani
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1267 312 M 01 12 3 36 00043 2012 9 26 ACHIZITIE LINIE 
IMBUTELIERE SIFON 

STAVARACHE 
AURELIA TELEORMAN

Comuna/Oras 
ORBEASCA Sat 

ORBEASCA DE JOS
- - - - - - - - - - 234.200 47.300 199.070 0 35.130 192.207.930

La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urmaverificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri 
pentru aceeasi tip de investitie;--La punctul 1.5-s-a bifat cu NU-deoarece solicitantul nu are actionari; Totodata s-au facut verificari in RECOM si s-a constatat urmatoarele : -
STAVARACHE AURELIA PFN –nu mai figureaza ca actionar sau sa fie partenera sau legata cu o alta societate; -Reprezentantul legal al societatii-d-na.STAVARACHE 
AURELIA este asociat unic si administrator la SC TOTAL GRUP INVEST SRL-societate a carei activitate principala si autorizata este,,comert cu amanuntul-cod CAEN 
4711.Declararia de incadrare in categoria micro-intreprinderilor este corect completata. Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1. La punctul 1.3 si 1.4 s-a 
bifat cu NU-deoarece in urma verificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nu a mai beneficiat de fonduri pentru aceeasi tip de 
investitie;La punctul 1.5-s-a bifat cu NU-deoarece solicitantul nu are actionari, s-au facut verificari in RECOM si s-a constatat urmatoarele : -STAVARACHE AURELIA PFN 
–nu mai figureaza ca actionar sau sa fie partenera sau legata cu o alta societate; -Reprezentantul legal al societatii d-na.STAVARACHE AURELIA este asociat unic si 
administrator la SC TOTAL GRUP INVEST SRL-societate a carei activitate principala si autorizata este,,comert cu amanuntul-cod CAEN 4711.Declararia de incadrare in 
categoria micro-intreprinderilor este corect completata. Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1. -Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG1- in urma 
analizei documentare,a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate s-au constatat urmatoarele: - STAVARACHE AURELIA –Persoana Fizica 
Neautorizata la depunerea proiectului si care (conf. si Angajamentului de inregistrare si autorizare),se va autoriza pana la semnarea contractului de finantare ,are sediul 
social in mediul rural(comuna Orbeasca,sat Orbeasca de Jos,judetul Teleorman), iar ca punct de lucru(conform Declaratiei pe propria raspundere anexata la proiect) va 
deschide in mediul rural ,atunci cand va indeplini conditiile legale; Prin proiect solicitantul isi propune achizitia unei linii imbuteliere sifon-cod CAEN-1107. Solicitantul detine 
in localitatea Orbeasca,sat Orbeasca de Jos,in folosinta, 3 camere situate la parter si spatiul in suprafata utila de 109,0 mp,situat la mansarda,din constructia C1-(P+M)-in 
suprafata desfasurata de 345,0 mp. Imobilul este intabulat in cartea funciara cu nr.378/S/N. Imobilul fost achizitionat prin Contract de Comodat autentificat cu 
nr.1303/30.07.2012,pentru o perioada de 11 ani ,de la societate SC TOTAL GRUP INVEST SRL,al carui asociat unic si administrator este d-na Stavarache Aurelia,care 
este si reprezentantul legal al actualului proiect. La vizita in teren,s-au efectuat masuratori cu ruleta din dotare la cele terei camera (prevazute si in Contractului de Comodat) 
si s-au constatat urmatoarele: -camera C1- unde urmeaza sa se amplaseze linia de imbuteliere sifon,are dimensiunile de (Lxlxh)-7,3mx5,2 mx 2,0m; -camera C2-unde se 
depozita tuburile de CO2,are dimensiuni de (Lxlxh)-3,6mx2,66mx2m; -camera 3-sediu societate-3,42mx2,74mx2m -mansarda in suprafata totala de 345m,din care 109,0 m-
folositi pentru depozitarea navetelor PVC,necompartimentata; In camera C1 –se va amplasa linia de imbuteliere sifon.Aceasta conform descrieriilor din Memoriu Justificativ 
si a ofertelor prezentate este compusa din : -sistem de filtrare a apei; -bazin de apa; -racitor de apa cu dimensiunile (Lxlxh)-1,550mx09mx08m; -masina preparat ssifon 
automat cu dimensiunile (Lxlxh)-1,3mx04mx1,5m; -standard automat de umplere flacoane cu latimea de 1,240m si cu o linie de transport role pentru navete de 2,5 m -linie 
spalat flacoane cu banda transportoare de 2,5 m lungime; -masina de etichetat; Desi in memoriu justificativ ,in Bugetul Indicativ cat si in ofertele prezentate,aceasta linie nu 
este prevazuta cu montaj, utilajele si echipamentele susmentionate ,trebuie sa lucreze intr-un flux,pentru realizarea investitiei propuse. Camera C1,unde urmeaza a se 
amplasa linia de imbuteliere sifon are dimensiunea de 35 mp,insuficenta pentru amplasare linie de imbuteliere,tinid cont de dimensiunile acesteia dimensiuni prezentate m
sus(pe componene) .Totodata datorita spatiului insuficent,in camera C1 nu se poate desfasura activitatea propusa prin proiect,tinind cont ca penrtu aceasta activitate de 
imbuteliere,spalare navete si etichetarea acestora sunt necesari in permanenta minimum 3 muncitori din personalul de 8 propuse a fi angajat odata cu implementarea 
proiectuluiFata de cele precizate mai sus se poate concluziona ca ,criteriul de eligibilitate E G1-Nu este indeplinit;-Nu este indeplinit nici criteriul EG6-Pentru desfasurarea 
activitatii de productie propusa prin proiect,solicitantul detine in folosinta un imobil achizitionat prin Contract de Comodat,contract cu valibilitatea de 11 ani.Imobilul a fost 
achizitionat de la societatea SC TOTAL GRUP INVEST SRL.Societatea are drept de folosinta a terenului pana la data de 08.04.2018(asa cum este prevazut si in Extrasul 
de Carte Funciara-poz.3).Practic Contractul de Comodat are valabilitate 6 ani(luind in consideratie anul 2012-cand solicitantul a depus proiect).Conform Ghuidului 
Solicitantului-,,Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului/cladirii pe o perioada de cel putin 10 ani’’,iar solicitantul are drep de 
folosinta doar pentru 6 ani.Totodata imobilul apartinand societatii SC TOTAL GRUP INVEST SRL,are interdictie de instrainare,inchiriere, din partea bancii RAIFFEISEN 
BANK SA-Agentia Rosiorii de Vede(asa cum este precizat si in extrasul de carte funciara-poz.6.Fata de cele susmentionate se concluzineaza ca nu toate criteriile de 
eligibilitate nu sunt indeplinite,respectiv EG1 si EG6. -Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG1- in urma analizei documentare,a verificarilor in teren si a raspunsului la 
informatiile suplimentare solicitate s-au constatat urmatoarele: - STAVARACHE AURELIA –Persoana Fizica Neautorizata la depunerea proiectului si care (conf. si 
Angajamentului de inregistrare si autorizare),se va autoriza pana la semnarea contractului de finantare ,are sediul social in mediul rural(comuna Orbeasca,sat Orbeasca de 
Jos judetul Teleorman) iar ca punct de lucru(conform Declaratiei pe propria raspundere anexata la proiect) va deschide in mediul rural atunci cand va indeplini conditi

1268 312 M 01 12 3 36 00030 2012 9 26
ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
FABRICARE PRODUSE DIN 

BETON
AUGUSTIN IOAN TELEORMAN

Comuna/Oras 
POROSCHIA Sat 

POROSCHIA
- - - - - - - - - - 171.300 53.000 145.605 0 25.695 192.353.535

In urma verificarilor prin serviciul online RECOM al ONRC pentru a se stabili daca solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor,s-a constatat ca reprezentantul 
legal de proiect dl.Augustin Ioan este asociat cu 50% /50%,cota de participare la beneficii si pierderi la societatea GESOFT SRL,infiintata in anul 2010 avand ca activitate 
principala CAEN 4741-Comert cu amanuntul al calculatoarelor,unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate,societate pentru care de la infiintare si pana in 
anul anterior depunerii proiectului(2011)nu exista inregistrari privind situatia financiara.In aceasta situatie s-a constatat ca solicitantul a completat corect declaratia 4.1 si 
indeplineste statutul de microintreprindere. S-a printat si atasat extrasul cu rezultatul verificarilor in RECOM si s-a atasat la dosarul administrativ. Pentru pct.1.3,1.4 si 1.5 s-
a bifat ,,NU'',deoarece solicitantul nu se regaseste in Bazele de date privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate,nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru 
aceeasi activitate iar actionariatul este reprezentat de persoana fizica Augustin Ioan,reprezentant legal de proiect care nu are proiect aprobat sau in derulare in cadrul 
aceleasi masuri. In urma verificarilor prin serviciul online RECOM al ONRC pentru a se stabili daca solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor,s-a constatat 
ca reprezentantul legal de proiect dl.Augustin Ioan este asociat cu 50% /50%,cota de participare la beneficii si pierderi la societatea GESOFT SRL,infiintata in anul 2010 
avand ca activitate principala CAEN 4741-Comert cu amanuntul al calculatoarelor,unitatilor periferice si software-ului in magazine specializate,societate pentru care de la 
infiintare si pana in anul anterior depunerii proiectului(2011)nu exista inregistrari privind situatia financiara.In aceasta situatie s-a constatat ca solicitantul a completat corect 
declaratia 4.1 si indeplineste statutul de microintreprindere. S-a printat si atasat extrasul cu rezultatul verificarilor in RECOM si s-a atasat la dosarul administrativ. Pentru 
pct.1.3,1.4 si 1.5 s-a bifat ,,NU'',deoarece solicitantul nu se regaseste in Bazele de date privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate,nu a mai beneficiat de fonduri 
nerambursabile pentru aceeasi activitate iar actionariatul este reprezentat de persoana fizica Augustin Ioan,reprezentant legal de proiect care nu are proiect aprobat sau in 
derulare in cadrul aceleasi masuri. S-au solicitat informatii suplimentare prin formularul E3.4 in data de 04.06.2013.S-a primit raspunsul pentru informatiile solicitate in data 
de 07.06.2013. La EG1 si EG2 s-a bifat ,,NU''deoarece in urma analizarii raspunsului la informatiile suplimentare solicitate si avand in vedere rezultatul verificarii la vizita pe 
teren s-a constatat ca solicitantul nu are punct de lucru,nu dispune de spatiul necesar pentru producerea boltarilor, acesta propunandu-si producerea de boltari direct la 
potentialii beneficiari(persoane fizice si juridice beneficiare). S-au solicitat informatii suplimentare prin formularul E3.4 in data de 04.06.2013.S-a primit raspunsul pentru 
informatiile solicitate in data de 07.06.2013. La EG1 si EG2 s-a bifat ,,NU''deoarece in urma analizarii raspunsului la informatiile suplimentare solicitate si avand in vedere 
rezultatul verificarii la vizita pe teren rezulta ca solicitantul nu are punct de lucru,nu dispune de spatiu suficient pentru producerea boltarilor, acesta propunandu-si 
producerea de boltari direct la potentialii beneficiari(persoane fizice si juridice beneficiare). Proiectul nu este unul eligibil,investitia nu este viabila, in acesta situatie nu a mai 
fost necesara completarea matricei de viabilitate. Proiectul nu este unul eligibil,investitia nu este viabila, in acesta situatie nu a mai fost necesara completarea matricei de 
viabilitate. Intrucat solicitantul Augustin Ioan,persoana fizica neautorizata pentru activitatea propusa prin proiect corespunzatoare codului CAEN-2361-Fabricarea produselor 
din beton pentru constructii isi propune pe langa achizitionarea unei betoniere si prese vibrante mobile(cu o valoare totala eligibila de 32.300Euro) si achizitia de utilaje 
multifunctionale respectiv buldoexcavator si un generator solar mobil a caror valoare totala este de 139.000Euro,a fost incadrata pe coloana cheltuieli neeligibile la 
completarea bugetului indicativ.Generatorul solar mobil nu este acceptat ca fiind eligibil deoarece din raspunsul la informatiile suplimentare solicitate rezulta ca acesta este 
folosit pentru functionarea presei vibrante mobile si betonierei pe ,,terenul clientilor''.In aceste conditii nu poate fi vorba de un punct de lucru(nu se mai respecta doc.11.2-
Declaratia pe propria raspundere)iar cheltuiala eligibila reprezinta 18,85% din total cheltuiala eligibila cat era stabilit initial de catre solicitant(171.300Euro). Solicitantul 
Augustin Ioan persoana fizica neautorizata,nu a prevazut in bugetul indicativ cheltuieli diverse si neprevazute. La pct.3.7 s-a bifat ,,Nu e cazul'',deoarece solicitantul a adus 
clarificari(E3.4)cu privire la faptul ca dupa ce se va autoriza ca Intreprindere individuala conform angajamentului din cererea de finantare va deveni platitor de TVA. Intrucat 
solicitantul Augustin Ioan,persoana fizica neautorizata pentru activitatea propusa prin proiect corespunzatoare codului CAEN-2361-Fabricarea produselor din beton pentru 
constructii isi propune pe langa achizitionarea unei betoniere si presa vibranta mobila(cu o valoare totala eligibila de 32.300 Euro) si achizitia de utilaje multifunctionale 
respectiv buldoexcavator si un generator solar mobil a caror valoare totala este de 139.000Euro,a fost incadrata pe coloana cheltuieli neeligibile la completarea bugetului 
indicativ.Generatorul solar mobil nu este acceptat ca fiind eligibil deoarece din raspunsul la informatiile suplimentare solicitate rezulta ca acesta este folosit pentru 
functionarea presei vibrante mobile si betonierei pe ,,terenul clientilor''.In aceste conditii nu poate fi vorba de un punct de lucru(nu se mai respecta doc.11.2-Declaratia pe 
propria raspundere)iar cheltuiala eligibila reprezinta 18,85% din total cheltuiala eligibila cat era stabilit initial de catre solicitant(171.300 Euro). Solicitantul Augustin Ioan 
persoana fizica neautorizata,nu a prevazut in bugetul indicativ cheltuieli diverse si neprevazute. La pct.3.7 s-a bifat ,,Nu e cazul'',deoarece solicitantul a adus 
clarificari(E3.4)cu privire la faptul ca dupa ce se va autoriza ca Intreprindere individuala conform angajamentului din cererea de finantare va deveni platitor de TVA. Nu a m
fost necesara verificarea rezonabilitatii preturilor Nu a mai fost necesara verificarea rezonabilitatii preturilor proiectu fiind neeligibil Deoarece proiectul este decla
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1269 312 M 01 12 3 36 00031 2012 9 26
ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
PRODUCTIE PRODUSE DIN 

BETON

NEAGU 
CRISTIAN ALIN TELEORMAN Comuna/Oras 

POENI Sat POENI - - - - - - - - - - 229.900 54.000 195.415 0 34.485 192.548.950

La punctul 1.3 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu se regaseste in baza de date privind alte finantari pentru acelasi tip de investitie.La punctul 1.4 s-a bifat cu NU 
deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi investitie.La punctul 1.5 s-a bifat cu NU deoarece domnul Neagu Cristian Alin la 
depunerea Cererii de Finantare este persoana fizica neautorizata. La punctul 1.3 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu se regaseste in baza de date privind alte finantari 
pentru acelasi tip de investitie.La punctul 1.4 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi investitie.La punctul 1.5 s-a 
bifat cu NU deoarece domnul Neagu Cristian Alin la depunerea Cererii de Finantare este persoana fizica neautorizata. La criteriuEG1 s-a bifat cu NU deoarece in urma 
solicitarii de informatii suplimentare privind locatia unde se va desfasura activitatea de productie ,depozitarea productiei pe COD CAEN 2361 solicitantul a explicat ca 
productia se va realiza pe terenul clientilor ,in acest sens solicitantul va deplasa utilajele la locul de productie,la client.Activitatea de productie nu se va desfasura la punctul 
de lucru,conform declaratiei pe propria raspundere a solicitantului ,domnu Neagu va deschide punct de lucru in spatiu rural ,ci se va desfasura la client .La criteriuEG2 s-a 
bifat cu NU deoarece solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.In urma verificarii matricei de verificare a viabilitatii economico-financiare la pct 5 al matricei apare 
mesajul ,,nu respecta criteriu"'.La criteriuEG3 s-a bifat cu NU deoarece microintreprinderea nu este in dificultate. La EG1 s-a bifat cu NU deoarece in urma solicitarii de 
informatii suplimentare privind locatia unde se va desfasura activitatea de productie ,depozitarea productiei pe COD CAEN 2361 solicitantul a explicat ca productia se va 
realiza pe terenul clientilor ,in acest sens solicitantul va deplasa utilajele la locul de productie,la client.Activitatea de productie nu se va desfasura la punctul de lucru,confo
declaratiei pe propria raspundere a solicitantului ,domnu Neagu va deschide punct de lucru in spatiu rural ,ci se va desfasura la client .La criteriu EG2 s-a bifat cu NU 
deoarece solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.In urma verificarii matricei de verificare a viabilitatii economico-financiare la pct 5 al matricei apare mesajul ,,nu 
respecta criteriu"'. Proiectul nu respecta criteriu de eligibilitateEG2. Proiectul nu respecta criteriul de eligibilitate EG2 deoarece in urma verificarii matricei de verificare a 
viabilitatii economico-financiare la indicatorul I5 al matricei apare mesajul ,,nu respecta criteriu"'. La punctul 3.1 s-a bifat cu NU deoarece prin intermediu Cererii de 
Finantare solicitantul isi propune achizitionarea urmatoarelor utilaje : betoniera autopropulsata, presa vibranta,generator solar mobil,buldoexcavator .Avind in vedere 
specificul activitatii propuse prin proiect COD CAEN 2361 achizitia utilajelor ;buldoexcavator si generator solar mobil nu se justifica ,valoarea acestora reprezentind 
61%.Valoarea cheltuielilor eligibile reprezentind 39% din valoarea proiectului.La punctul 3.4 nu s-a bifat deoarece solicitantul nu si-a prins cheltuieli de consultanta.La 
punctul 3.5 nu s-a bifat deoarece solicitantul nu si-a prins cheltuieli diverse si neprevazute. La punctul 3.1 s-a bifat cu NU deoarece prin intermediu Cererii de Finantare 
solicitantul isi propune achizitionarea urmatoarelor utilaje : betoniera autopropulsata, presa vibranta,generator solar mobil,buldoexcavator .Avind in vedere specificul activi
propuse prin proiect COD CAEN 2361 achizitia utilajelor ;buldoexcavator si generator solar mobil nu se justifica ,valoarea acestora reprezentind 61%.Valoarea cheltuielilor 
eligibile reprezentind 39% din valoarea proiectului. Nu a mai fost necesara verificarea rezonabilitatii preturilor deoarece proiectul este neeligibil.Nu sunt indeplinite criteriile 
EG1 si EG2. Nu a mai fost necesara verificarea rezonabilitatii preturilor deoarece proiectul este neeligibil.Nu sunt indeplinite criteriile EG1 si EG2. Nu a mai fost necesara 
intocmirea Planului Financiar deoarece proiectul este neeligibil.La punctul 5.1.1 s-a bifat cu NU deoarece sediul social nu este in Judetul Ilfov Nu a mai fost necesara 
intocmirea Planului Financiar deoarece proiectul este neeligibil. Solicitantul nu a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin. Solicitantul nu a creat conditii artificiale 
pentru a beneficia de sprijin. Proiectul nu este eligibil deoarece nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate EG1 si EG2.In urma verificarii matricei de verificare a viabilitatii 
economico financiare a proiectului nu este indeplinit punctul 5.In urma intocmirii matricei de verificare a viabilitatii economico finnciare apare mesajul ,,nu respecta criteriu 
Proiectul nu este eligibil deoarece nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate EG1 si EG2

1270 312 M 01 12 3 36 00028 2012 9 26

DOTARE CABINET 
STOMATOLOGIC DENTAL CC, 

COMUNA POROSCHIA, 
JUDETUL TELEORMAN

SC DENTAL CC 
SRL TELEORMAN

Comuna/Oras 
POROSCHIA Sat 

POROSCHIA
- - - - - - - - - - 72.223 0 56.681 0 15.542 192.605.631

- La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urma verificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri 
pentru aceeasi tip de investitie- La punctul 1.2 s-a bifat “NU” deoarece nu s-a indeplinit punctul 3 din Declaratia “F” din CF cu privire la "declar ca toate informatiile din 
prezenta cerere de finantare si din documentele anexate sunt corecte si ma angajez sa respect conditiile cerute in reglementarile referitoare la prezentul program si pe cele 
legate de proiectul anexat si sa furnizez periodic, la cerere documente justificative necesare". - La punctul 1.1 s-a bifat “NU” deoarece: Conform Certificatului constatator al 
SC DENTAL CC SRL, domnul CIAUS FLORIN CRISTIAN este asociat unic (cu 100% parti sociale) si administrator la aceasta societate( societate in functiune pe cod 
CAEN 8623 si 3250). Analizind raspunsul la informatiile suplimentare solicitate, domnul Ciaus Florin Cristian detine cabinet medical constituit conform OG nr. 124/1998., 
respectiv CMI Dr. CIAUS CRISTIAN, nr. de identificare 406/ 23.04.2007, in localitatea Izvoarele , judetul Teleorman.Copia certificatului de inregistrare este depusa de 
solicitant la raspunsul la informatiile suplimentare solicitate prin E3.4. In conformitate cu prevederile Lg. 346/2004, art. 4 indice 4 alin.(1) coroborate cu cele din alin. (4), 
societatea SC Dental CC SRL , activind pe aceeasi piata ( cod CAEN 8623, activitatea in Romania) cu CMI – Dr, CIAUS FLORIN CRISTIAN sunt intreprinderi LEGATE 
prin intermediul d-nului CIAUS FLORIN CRISTIAN– asociat unic si administrator in SRL si titular de CM, cu puteri depline. In urma verificarii Doc. 11.3 – „ Declaraţie 
privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM”, s-a constatat faptul ca solicitantul a completat INCORECT aceasta declaratie, respectiv a completat faptul ca SC 
DENTAL CC SRL este o intreprindere autonoma. In concluzie SC DENTAL CC SRL, nu apartine categoriei de beneficiari eligibili. Conform procedurii de evaluare ( pg. 30 
din metodologia de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate – V07), daca un solicitant nu intocmeste corect Delaratia privind incadrarea in categoria IMM ( in cazul 
SC Dental CC SRL , intreprindere legata), proiectul este NEELIGIBIL . - La punctul 1.1 s-a bifat “NU” deoarece: Conform Certificatului constatator al SC DENTAL CC SRL, 
domnul CIAUS FLORIN CRISTIAN este asociat unic (cu 100% parti sociale) si administrator la aceasta societate( societate in functiune pe cod CAEN 8623 si 3250). 
Totodata,analizind raspunsul la informatiile suplimentare solicitate,rezulta ca, domnul Ciaus Florin Cristian detine cabinet medical constituit conform OG nr. 124/1998., 
respectiv CMI Dr. CIAUS CRISTIAN, nr. de identificare 406/ 23.04.2007, in localitatea Izvoarele , judetul Teleorman.Copia certificatului de inregistrare este depusa de 
solicitant la raspunsul la informatiile suplimentare solicitate prin E3.4. In conformitate cu prevederile Lg. 346/2004, art. 4 indice 4 alin.(1) coroborate cu cele din alin. (4), 
societatea SC Dental CC SRL , activind pe aceeasi piata ( cod CAEN 8623, activitatea in Romania) cu CMI – Dr, CIAUS FLORIN CRISTIAN sunt intreprinderi LEGATE 
prin intermediul d-nului CIAUS FLORIN CRISTIAN– asociat unic si administrator in SRL si titular de CM, cu puteri depline. In urma verificarii Doc. 11.3 – „ Declaraţie 
privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM”, s-a constatat faptul ca solicitantul a completat INCORECT aceasta declaratie, respectiv a completat faptul ca SC 
DENTAL CC SRL este o intreprindere autonoma. In concluzie SC DENTAL CC SRL, nu apartine categoriei de beneficiari eligibili. Conform procedurii de evaluare ( pg. 30 
din metodologia de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate – V07), daca un solicitant nu intocmeste corect Delaratia privind incadrarea in categoria IMM ( in cazul 
SC Dental CC SRL , intreprindere legata), proiectul este NEELIGIBIL . La punctul 1.2 s-a bifat “NU” deoarece nu s-a indeplinit punctul 3 din Declaratia “F” din CF cu privire 
la "declar ca toate informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate sunt corecte si ma angajez sa respect conditiile cerute in reglementarile 
referitoare la prezentul program si pe cele legate de proiectul anexat si sa furnizez periodic, la cerere documente justificative necesare".- La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu 
deoarece in urma verificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri pentru aceeasi tip de investitie Nu sunt 
indeplinite criteriile de eligibilitate EG1 si EG2, astfel:Criteriul de eligibilitate EG1 nu este indeplinit deoarece SC DENTAL CC SRL, „ NU apartine categoriei de beneficiari 
eligibili”. In urma verificarii Doc. 11.3 – „ Declaraţie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM”, s-a constatat faptul ca solicitantul a completat INCORECT aceasta 
declaratie, respectiv a completat faptul ca SC DENTAL CC SRL este o intreprindere autonoma. Conform Certificatului constatator al SC DENTAL CC SRL, domnul CIAUS 
FLORIN CRISTIAN este asociat unic (cu 100% parti sociale) si administrator la aceasta societate( societate in functiune pe cod CAEN 8623 si 3250). Analizind raspunsul 
informatiile suplimentare solicitate, domnul Ciaus Florin Cristian detine cabinet medical constituit conform OG nr. 124/1998., respectiv CMI Dr. CIAUS CRISTIAN, nr. de 
identificare 406/ 23.04.2007, in localitatea Izvoarele , judetul Teleorman.Copia certificatului de inregistrare este depusa de solicitant la raspunsul la informatiile suplimentare 
solicitate prin E3.4. In conformitate cu prevederile Lg. 346/2004, art. 4 indice 4 alin.(1) coroborate cu cele din alin. (4), societatea SC Dental CC SRL , activind pe aceeasi 
piata ( cod CAEN 8623, activitatea in Romania) cu CMI – Dr, CIAUS FLORIN CRISTIAN sunt intreprinderi LEGATE prin intermediul d-nului CIAUS FLORIN CRISTIAN– 
asociat unic si administrator in SRL si titular de CM, cu puteri depline. In urma verificarii Doc. 11.3 – „ Declaraţie privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM”, s-a 
constatat faptul ca solicitantul a completat INCORECT aceasta declaratie, respectiv a completat faptul ca SC DENTAL CC SRL este o intreprindere autonoma. In concluzie 
SC DENTAL CC SRL, nu apartine categoriei de beneficiari eligibili. Conform procedurii de evaluare ( pg. 30 din metodologia de aplicat pentru verificarea criteriilor de 
eligibilitate – V07) daca un solicitant nu intocmeste corect Delaratia privind incadrarea in categoria IMM ( in cazul SC Dental CC SRL intreprindere legata) proiectul es
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1271 312 M 01 12 3 36 00026 2012 9 26

DOTARE CABINET 
VETERINAR MED VET FLORY, 

COMUNA ZAMBREASCA, 
JUDETUL TELEORMAN

SC MED VET 
FLORY SRL TELEORMAN

Comuna/Oras 
ZAMBREASCA Sat 

ZAMBREASCA
- - - - - - - - - - 67.409 0 47.186 0 20.223 192.652.817

La pct.1.1 s-a bifat ,,NU'',deoarece ca urmare a verificarilor prin serviciul online RECOM al ONRC pentru verificarea daca solicitantul se incadreaza in categoria 
microintreprinderilor,s-a constatat ca solicitantul SC MED VET FLORY SRL, nu a declarat corect statutul intreprinderii(autonoma,partenera sau legata). S-a constatat ca 
reprezentantul legal de proiect ,d-na Radut Niculina este asociat cu 50% /50%,cota de participare la beneficii si pierderi la SC COSTY FLORY SRL,societate care are 
activitate principala CAEN 7500-Activitati veterinare,deci desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta,iar in doc.11.3 Declaratie privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor(Anexa 4.1),solicitantul a bifat tipul intreprinderii ca fiind autonoma,fara a lua in calcul faptul ca cele doua intreprinderi sunt legate prin intermediul d-nei 
Radut Niculina-asociat majoritar si administrator cu puteri depline,in conformitate cu prevederile Lg.346/2004,art.4 indice 4 alin(1)coroborate cu prevederile alin(4).S-a 
printat si atasat extrasul cu rezultatul verificarilor in RECOM si s-a atasat la dosarul administrativ.In aceasta situatie cf.manualului de procedura versiunea 07 ,,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''.Pct.1.2 din 
formular s-a bifat ,,NU'',deoarece nu se considera indeplinit pct.3 din Declaratia F din cererea de finantare cu privire la ,,Declar ca toate informatiile din prezenta cerere de 
finantare si din documentele anexate sunt corecte si ma angajez sa respect conditiile cerute in reglementarile referitoare la prezentul program si pe cele legate de proiectul 
anexat si sa furnizez periodic,la cerere,documente justificative necesare''.Pentru pct.1.3,1.4 si 1.5 s-a bifat ,,NU'',deoarece solicitantul nu se regaseste in Bazele de date 
privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate,nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi activitate iar actionariatul este reprezentat de asociat unic si 
administrator in persoana dnei Radut Niculina,reprezentant legal de proiect care nu are proiect aprobat sau in derulare in cadrul aceleasi masuri. La pct.1.1 s-a bifat 
,,NU'',deoarece in urma verificarilor prin serviciul online RECOM al ONRC pentru verificarea daca solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor,s-a constatat 
ca solicitantul SC MED VET FLORY SRL,care are Cod CAEN principal 7500-,,Activitati veterinare" nu a declarat corect statutul intreprinderii(autonoma,partenera sau 
legata). S-a constatat ca reprezentantul legal de proiect ,d-na Radut Niculina este asociat cu 50% /50%,cota de participare la beneficii si pierderi la SC COSTY FLORY 
SRL,societate care are activitate principala CAEN 7500-,,Activitati veterinare",deci desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta,iar in doc.11.3 Declaratie privind 
incadrarea in categoria microintreprinderilor(Anexa 4.1),solicitantul a bifat tipul intreprinderii ca fiind autonoma, fara a lua in calcul faptul ca cele doua intreprinderi sunt 
legate prin intermediul d-nei Radut Niculina-asociat majoritar si administrator cu puteri depline,in conformitate cu prevederile Lg.346/2004,art.4 indice 4 alin(1)coroborate cu 
prevederile alin(4).S-a printat si atasat extrasul cu rezultatul verificarilor in RECOM si s-a atasat la dosarul administrativ.In aceasta situatie cf.manualului de procedura 
versiunea 07 ,,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''.Pct.1.2 s-a bifat ,,NU'',deoarece nu se considera indeplinit pct.3 din Declaratia F din cererea de finantare cu privire la ,,Declar ca toate informatiile din 
prezenta cerere de finantare si din documentele anexate sunt corecte si ma angajez sa respect conditiile cerute in reglementarile referitoare la prezentul program si pe cele 
legate de proiectul anexat si sa furnizez periodic,la cerere,documente justificative necesare''.Pentru pct.1.3,1.4 si 1.5 s-a bifat ,,NU'',deoarece solicitantul nu se regaseste in 
Bazele de date privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate,nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi activitate iar actionariatul este reprezentat 
de asociat unic si administrator in persoana dnei Radut Niculina, reprezentant legal de proiect care nu are proiect aprobat sau in derulare in cadrul aceleasi masuri. 
Solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitatea EG1,deoarece nu se incadreaza in categoria beneficiarilor eligibili intrucat nu a declarat corect statutul 
intreprinderii(autonoma,partenera sau legata). In urma verificarii precizarilor din Declaratie(societate autonoma,partenera sau legata)prin serviciul online RECOM al ONRC a 
solicitantului si actionarilor/asociatilor acestuia,s-a constatat ca reprezentantul legal de proiect ,d-na Radut Niculina este asociat cu 50% /50%,cota de participare la beneficii 
si pierderi la SC COSTY FLORY SRL,societate care are activitate principala CAEN 7500-Activitati veterinare,deci desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta,iar in 
doc.11.3 Declaratie privind incadrarea in categoria microintreprinderilor(Anexa 4.1),solicitantul a bifat tipul intreprinderii ca fiind autonoma,fara a lua in calcul faptul ca cele 
doua intreprinderi sunt legate prin intermediul d-nei Radut Niculina-asociat majoritar si administrator cu puteri depline,in conformitate cu prevederile Lg.346/2004,art.4 
indice 4 alin(1)coroborate cu prevederile alin(4).In aceasta situatie cf.manualului de procedura versiunea 07 ,,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''.S-a bifat ,,NU'' la criteriul de eligibilitate EG2,intrucat 
solicitantul este neeligibil situatie in care nu poate fi demonstrata viabilitatea investitiei. Solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitatea EG1,deoarece nu se incadreaza 
in categoria beneficiarilor eligibili intrucat nu a declarat corect statutul intreprinderii(autonoma,partenera sau legata). In urma verificarii precizarilor din Declaratie(societate 
autonoma,partenera sau legata)prin serviciul online RECOM al ONRC a solicitantului si actionarilor/asociatilor acestuia,s-a constatat ca reprezentantul legal de proiect ,d-na 
Radut Niculina este asociat cu 50% /50%,cota de participare la beneficii si pierderi la SC COSTY FLORY SRL,societate care are activitate principala CAEN 7500-Activitati 
veterinare deci desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta iar in doc 11 3 Declaratie privind incadrarea in categoria microintreprinderilor(Anexa 4 1) solicitantul a b

1272 312 M 01 12 3 36 00066 2012 9 27 ACHIZITIE LINIE PRODUCTIE  
PELETI STIRBOIU MARIA TELEORMAN

Comuna/Oras 
SILISTEA Sat 

SILISTEA
- - - - - - - - - - 229.900 0 195.415 0 34.485 192.848.232

La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urmaverificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri 
pentru aceeasi tip de investitie.Totodata s-au facut verificari in Recom, si s-a constatat ca doamna STIRBOIU MARIA este asociat unic la SC MIORITA COM SRL, cod 
CAEN principal 4711 “ Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun”. Solicitantul respectiv persoana 
fizica Stirboiu Maria nu este intreprindere legata de societatea MIORITA COM SRL deoarece nu-si desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta 
ori pe piete adiacente.SC MIORITA COM SRL are Cod CAEN principal 4711 ,,Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse 
alimentare, bauturi si tutun” iar in secundar nu are COD caen 1629. Solicitantul a declarat corect statutul intreprinderii acela de intreprindere autonoma. Documentul listat 
din RECOM este atasat la Fisa E 3.1. La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urma verificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER, solicitantul nu se regaseste 
si nici nu a mai beneficiat de fonduri pentru aceeasi tip de investitie.Totodata, s-au facut verificari in RECOM, si s-a constatat ca doamna STIRBOIU MARIA este asociat 
unic la SC MIORITA COM SRL, cod CAEN principal 4711 “ Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vinzare predominanta de produse alimentare, bauturi si 
tutun”.Solicitantul respectiv persoana fizica Stirboiu Maria nu este intreprindere legata de societatea MIORITA COM SRL deoarece nu-si desfasoara activitatea sau o parte 
din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente.SC MIORITA COM SRL are Cod CAEN principal 4711 ,,Comert cu amanuntul in magazine nespecializate, c
vinzare predominanta de produse alimentare, bauturi si tutun” iar in secundar nu are COD caen 1629. Solicitantul a declarat corect statutul intreprinderii acela de 
intreprindere autonoma. Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1. In urma analizei documentare, a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile 
suplimentare solicitate prin E3.4, s-au constatat urmatoarele: Solicitantul STIRBOIU MARIA persoana fizica neautorizata la depunerea proiectului este amplasata in comu
Silistea,judetul Teleorman.Aici urmeaza sa implementeze proiectul ,,Achizitie linie de productie peleti”, cod CAEN 1629 – “Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea 
articolelor din pluta, paie si din alte materiale vegetale” si anume fabricarea peletilor, achizitionand pentru activitatea propusa ,o gama de utilaje si echipamente: linie de 
peleti, uscator, incarcator frontal. Din aceasta gama de utilaje, incarcatorul frontal nu se justifica deoarece este un utilaj multifuncional care poate fi folosit si la alte activitati 
decit cea propusa prin proiect, respectiv cod CAEN 1629.Deasemenea, incarcatorul frontal nu se justifica ca si sarcina de ridicare a balotilor, respectiv 4500 kg, 3500 kg, 
3400 kg, conform ofertelor prezentate, raportata la greutatea unui balot cilindric de paie respectiv, 300-400 kg. Conform Contractului de comodat autentificat notarial cu nr. 
1720/ 24.09.2012, d-na Stirboiu Maria detine 300 mp teren intravilan in comuna Silistea unde va depozita balotii de paie si Anexa C2 - o cladire de 39 mp construita din 
boltari si acoperita cu scindura, unde va amplasa linia de peleti si uscatorul. La vizita in teren s-a constatat ca aceasta cladire in suprafata de 39 mp, reprezinta un spatiu 
insuficiet pentru amplasarea liniei de peleti si a uscatorului de resturi vegetale, precum si a produsului finit - peletii ( solicitantul isi propune o productie de 250 kg peleti/ora), 
pina la valorificarea acestora.Din acest motiv linia de peleti si uscatorul de resturi vegetale au fost trecute pe rubrica cheltuielilor neeligibile deoarece conditiile din teren nu 
permit realizarea investitiei propuse prin proiect, cladirea in suprafata de 39 mp, reprezentind un spatiu insuficiet pentru amplasarea liniei de peleti si a uscatorului de resturi 
vegetale, precum si a produsului finit - peletii , pina la valorificarea acestora. Totodata, la vizita in teren, s-a constatat ca in aceeasi locatie, a mai fost implementat 1 proiect 
pe M312 – C312M011033600014 ( au fost fotografiate utilajele achizitionate), avind codurile CAEN 3700, 3811, 1629, apartinind SC AGRO SCM SRL cu asociat unic , d-
nul STIRBOIU COSTIN MANUEL ( fiul solicitantului), si reprezentant legal si administrator d-na STIRBOIU MARIA; acest proiect este finalizat si se afla in perioada de 
monitorizare. Nu exista acces separat la locul de implementare a investitiei, nu exista delimitari fata de amplasamentul proiectului apartinind SC AGRO SCM SRL, nu exista 
imprejmuire pentru fiecare investitie in parte, iar utilitatile sunt comune. In concluzie nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG1. - Nu este indeplinit nici criteriul de 
eligibilitate EG2-,,Solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei’".In urma intocmirii matricei de viabilitate a rezultat ca,nu toti indicatorii ,,Respecta criteriul” (nu 
se respecta indicatorul I5).- Deasemenea nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG7 deoarece pentru dovedirea cofinantarii private, solicitantul are anexat un Extras de 
cont bancar din care rezulta ca sunt legaturi financiare ale solicitantului STIRBOIU MARIA cu o alta persoana, in sensul ca banii provin de la persoana fizica CIOBANESCU 
ANDREEA care are proiect depus pe aceeasi masura, M312 si in aceeasi sesiune. Proiectul este NEELIGIBIL,deoarece nu sunt indeplinite toate criteriile de eligibilitate, 
respectiv nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate EG1 si EG2 si EG7. In urma analizei documentare, a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile suplimentare 
solicitate prin E3.4, s-au constatat urmatoarele: Investitia propusa de catre d-na STIRBOIU MARIA persoana fizica neautorizata este amplasata in comuna Silistea,judetul 
Teleorman.Aici urmeaza sa implementeze proiectul ,,Achizitie linie de productie peleti”, cod CAEN 1629 – “Fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din 
pluta, paie si din alte materiale vegetale” si anume fabricarea peletilor, achizitionand pentru activitatea propusa ,o gama de utilaje si echipamente: linie de peleti, uscator, 
incarcator frontal. Din aceasta gama de utilaje, incarcatorul frontal nu se justifica deoarece este un utilaj multifuncional care poate fi folosit si la alte activitati decit cea 
propusa prin proiect respectiv cod CAEN 1629 Deasemenea incarcatorul frontal nu se justifica ca si sarcina de ridicare a balotilor respectiv 4500 kg 3500 kg 3400 k
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1273 312 M 01 12 3 36 00063 2012 9 27 INFIINTARE PRESTATOR DE 
SERVICII 

BADANOIU 
MARIUS TELEORMAN

Comuna/Oras 
MOSTENI Sat 

MOSTENI
- - - - - - - - - - 176.299 1.000 123.409 0 52.890 192.971.641

La punctele 1.3, 1.4, 1.5 S-a bifat cu "NU" deoarece: - Solicitantul nu se regaseste in Bazele de date APDRP privind alte finantari SAPARD/FEADR privind acelasi tip de 
investitie( a fost atasat Fisei E3.8 print-screen- ul cu verificarea efectuata); - Solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi investitie; - Solicitan
nu detine asociati;S-a verificat in serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului comertului, solicitantul PF Badanoiu Marius, introducind datele acestuia de 
identificare, si nu s-au gasit inregistrari; print-screenul cu rezultatul verificarii, a fost atasat Fisei E3.1 La punctele 1.3, 1.4, 1.5 S-a bifat cu "NU" deoarece: - Solicitantul nu 
se regaseste in Bazele de date APDRP privind alte finantari SAPARD/FEADR privind acelasi tip de investitie( a fost atasat Fisei E3.8 print-screen- ul cu verificarea 
efectuata); - Solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi investitie; - Solicitantul nu este autorizat;S-a verificat in serviciul online RECOM al 
Oficiului National al Registrului comertului, solicitantul PF Badanoiu Marius, introducind datele acestuia de identificare, si nu s-au gasit inregistrari; print-screenul cu 
rezultatul verificarii, a fost atasat Fisei E3.1 In urma analizei documentare, a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate prin E3.4, s-au 
constatat urmatoarele: Solicitantul PF BADANOIU MARIUS, Conform Contractului de comodat autentificat notarial cu nr. 852/ 24.05.2011, incheiat cu domnul CARABET 
CONSTANTIN detine in comuna Mosteni, o camera in suprafata de 6 mp pentru sediu social si 200 mp teren intravilan – pista betonata, din totalul de 3.205 mp, unde va 
gara utilajele propuse a le achizitiona. La vizita in teren, fiind expert 2 la un alt proiect, am constatat ca in aceeasi locatie urma sa se implementeze un alt proiect si anume 
cel al solicitantului PF CODINCA LUCIAN, avind ca obiect de activitate tot cel conform codului CAEN 0161. D-nul Codinca Lucian detine un Contract de comodat ( nr. 
1126/ 24.09.2012) pentru aceleasi imobile respectiv 1 camera de 6 mp pentru sediu social si 200 mp teren intravilan – pista betonata pentru gararea utilajelor 
agricole.Mentionam ca terenul de 200 mp, luat in comodat de catre cei 2 solicitanti respectiv PF Badanoiu Marius si PF Codinca Lucian, este in proprietatea aceluasi 
comodant domnul CARABET CONSTANTIN, si practic este acelasi teren deoarece are aceeasi vecini( N- Codinca Ion, E- Enache Marian, S- Carabet Constantin, V – DS, 
intabulat in CF nr. 200002).Cele doua proiecte au acelasi Contract de comodat,aceeasi suprafata pentru amplasarea utilajelor.Ambele proiecte au utilitati comune 
(alimentarea cu apa dintr-un put forat,existent in incinta studiata,aceeasi alimentare cu energie electrica). Desi ambele proiecte isi propun aceleasi utilaje(deci nu se 
completeaza unele cu altele),suprafata de 200 mp este insuficenta pentru gararea acestora (4 tractoare,2 grape cu discuri,2 masini imprastiat ingrasaminte ).Terenul in 
suprafata de 200mp nu era delimitat dar, intreaga incinta de 3.205 mp din care fac parte si cei 200 mp,era imprejmuita cu gard de lemn si accesul se realiza printr-o poarta 
de lemn. Proiectul este NEELIGIBIL,deoarece nu sunt indeplinit criteriul de eligibilitate EG6, “Beneficiarul nu dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului pe care 
urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o perioada de minim 10 ani” deoarece detine Contract de comodat pentru aceeasi suprafata de teren pentru 
amplasarea utilajelor propuse a le achizitiona prin proiect, cu solicitantul altui proiect pentru M312, PF CODINCA LUCIAN. NU s-a indeplinit EG6 deoarece in urma analizei 
documentare, a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate prin E3.4, s-au constatat urmatoarele: Solicitantul PF BADANOIU MARIUS, 
Conform Contractului de comodat autentificat notarial cu nr. 852/ 24.05.2011, incheiat cu domnul CARABET CONSTANTIN detine in comuna Mosteni, o camera in 
suprafata de 6 mp pentru sediu social si 200 mp teren intravilan – pista betonata, din totalul de 3.205 mp, unde va gara utilajele propuse a le achizitiona. La vizita in teren, 
expertii 2 verificatori, au constatat ca in aceeasi locatie urma sa se implementeze un alt proiect si anume cel al solicitantului PF CODINCA LUCIAN, avind ca obiect de 
activitate tot cel conform codului CAEN 0161. D-nul Codinca Lucian detine un Contract de comodat ( nr. 1126/ 24.09.2012) pentru aceleasi imobile respectiv 1 camera de 
mp pentru sediu social si 200 mp teren intravilan – pista betonata pentru gararea utilajelor agricole.Mentionam ca terenul de 200 mp, luat in comodat de catre cei 2 
solicitanti respectiv PF Badanoiu Marius si PF Codinca Lucian, este in proprietatea aceluasi comodant domnul CARABET CONSTANTIN, si practic este acelasi teren 
deoarece are aceeasi vecini( N- Codinca Ion, E- Enache Marian, S- Carabet Constantin, V – DS, intabulat in CF nr. 200002).Astfel, cele doua proiecte au acelasi Contract 
de comodat,aceeasi suprafata pentru amplasarea utilajelor.Ambele proiecte au utilitati comune (alimentarea cu apa dintr-un put forat,existent in incinta studiata, aceeasi 
alimentare cu energie electrica). Desi ambele proiecte isi propun aceleasi utilaje(deci nu se completeaza unele cu altele),suprafata de 200 mp este insuficenta pentru 
gararea acestora (4 tractoare,2 grape cu discuri,2 masini imprastiat ingrasaminte ).Terenul in suprafata de 200mp nu era delimitat dar, intreaga incinta de 3.205 mp din ca
fac parte si cei 200 mp,era imprejmuita cu gard de lemn si accesul se realiza printr-o poarta de lemn. Proiectul este NEELIGIBIL,deoarece nu s-a indeplinit criteriul de 
eligibilitate EG6, consideram ca “Beneficiarul nu dovedeste dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia sau dreptul de folosinta pe o 
perioada de minim 10 ani” deoarece detine Contract de comodat pentru aceeasi suprafata de teren pentru amplasarea utilajelor propuse a le achizitiona prin proiect, cu 
solicitantul altui proiect pentru M312, PF CODINCA LUCIAN. Nu a mai fost intocmita matricea de viabilitate a proiectului deoarece acesta este neeligibil. Nu a mai fost 
intocmita matricea de viabilitate a proiectului deoarece proiectul este neeligibil. Nu a mai fost completat Bugetul indicativ deoarece proiectul este neeligibil. Nu s-a mai 
completat Bugetul indicativ deoarece proiectul este neeligibil Nu s-a mai realizat verificareaa rezonabilitatii preturilor deoarece proiectul este neeligibil Nu s-a mai reali

1274 312 M 01 12 3 36 00064 2012 9 27

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
DEZVOLTARE 

MICROINTREPRINDERE IN 
COMUNA SILISTEA

CIOBANESCU 
ANDREEA TELEORMAN

Comuna/Oras 
SILISTEA Sat 

SILISTEA
- - - - - - - - - - 234.000 47.000 198.900 0 35.100 193.170.541

Pentru pct.1.3,1.4 si 1.5 s-a bifat ,,NU'',deoarece solicitantul nu se regaseste in Bazele de date privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate,nu a mai beneficiat de 
fonduri nerambursabile pentru aceeasi activitate iar actionariatul este reprezentat de persoana fizica Ciobanescu Andreea ,reprezentant legal de proiect care nu are proiect 
aprobat sau in derulare in cadrul aceleasi masuri. Pentru pct.1.3,1.4 si 1.5 s-a bifat ,,NU'',deoarece solicitantul nu se regaseste in Bazele de date privind alte finantari pentru 
acelasi tip de activitate,nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi activitate iar actionariatul este reprezentat de persoana fizica Ciobanescu Andreea 
,reprezentant legal de proiect care nu are proiect aprobat sau in derulare in cadrul aceleasi masuri. S-au solicitat informatii suplimentare prin formularul E3.4 in data de 
16.05.2013. S- a primit raspunsul pentru informatiile solicitate in data de 23.05.2013.In urma analizarii raspunsului primit la informatiile suplimentare solicitate s-au 
constatat urmatoarele:-o parte din utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect (buldoexcavator,autocisterna ) sunt utilaje multifunctionale care nu fac obiectul codului 
CAEN 2361 pentru care se solicita finantare,acestea apartinand altor activitati CAEN.Motivarea solicitantului cu privire la folosirea exp.a buldoexcavatorului pentru 
incarcarea betonierei cu nisip si pentru a tracta betoniera si presa vibranta ,iar autocisterna pentru asigurarea apei si tractarea generatorului solar mobil la locul de 
productie,consider ca este una nejustificata,iar pentru aceasta s-au avut in vedere si precizarile din Ghidul solicitantului cu privire la ,,Nu reprezinta o cheltuiala eligibila 
achizitionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor si a utilajelor la punctul de lucru’’.-s-a constatat ca solicitantul nu are punct de lucru 
acesta propunandu-si producerea de boltari direct la cei interesati(persoane fizice si juridice beneficiare).- suprafata de 300mp ce face obiectul noii investitii,situata in 
intravilanul comunei Silistea,sat Silistea pentru care solicitantul are contract de comodat,provine de la o persoana beneficiara a M312,respectiv dl.Stirboiu Luca,asociat unic 
al solicitantului SC LM AGRO TRANS SRL(care pentru activitatile CAEN 3811-Colectarea deseurilor nepericuloase si CAEN-8129 Alte activitati de curatenie, prin proiectul 
implementat pe M312 a achizitionat urmatoarele utilaje:tractor,masina imprastiat material antiderapant,lama de zapada,remorca,retroexcavator. - in aceeasi incinta se 
implementeaza doua proiecte(unul deja finalizat si care se afla in perioada de monitorizare(contractul de finantare fiind semnat in 02.08.2011) respectiv cel in care 
comodantul Stirboiu Luca este asociat unic la SC LM AGRO TRANS SRL in calitate de beneficiar al M312 si actualul solicitant CIOBANESCU ANDREEA. - suprafata de 
teren300 mp sunt parte din suprafata totala de 662mp(cf.contractului de comodat) nu are acces separat si nu este imprejmuita, nu exista nicio delimitare,intreaga suprafata 
era un lot comun,inclusiv utilitatile sunt proprietatea d-lui Stirboiu Luca si in contractul de comodat nu este mentionat si accesul solicitantului la utilitati.In aceasta situatie 
solicitantul nu indeplineste criteriul EG 1,motiv pentru care s-a bifat ,,NU''.La EG2 s-a bifat ,,NU''deoarece la intocmirea matricei de viabilitate a proiectului s-a constatat ca 
solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.S-a bifat cu ,,NU’’si la EG7 deoarece pentru dovedirea cofinantarii solicitantul are anexat un extras de cont bancar din 
care rezulta ca sunt legaturi financiare in sensul ca banii provin de la persoana fizica Necula Patricia Elena care are proiect depus pe aceeasi masura(M312) si in aceeasi 
sesiune . In urma analizarii raspunsului primit la informatiile suplimentare solicitate s-au constatat urmatoarele:-o parte din utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect 
(buldoexcavator si autocisterna ) sunt utilaje multifunctionale care nu fac obiectul codului CAEN 2361 pentru care se solicita finantare,acestea apartinand altor activitati 
CAEN.Motivarea solicitantului cu privire la folosirea exp.a buldoexcavatorului pentru incarcarea betonierei cu nisip si pentru a tracta betoniera si presa vibranta ,iar 
autocisterna pentru asigurarea apei si tractarea generatorului solar mobil la locul de productie,consider ca este una nejustificata,iar pentru aceasta s-au avut in vedere si 
precizarile din Ghidul solicitantului cu privire la ,,Nu reprezinta o cheltuiala eligibila achizitionarea prin proiect a mijloacelor de transport pentru transportul muncitorilor si a 
utilajelor la punctul de lucru’’.-s-a constatat ca solicitantul nu are punct de lucru acesta propunandu-si producerea de boltari direct la cei interesati(persoane fizice si juridice 
beneficiare).- suprafata de 300 mp ce face obiectul noii investitii,situata in intravilanul comunei Silistea,sat Silistea pentru care solicitantul are contract de comodat,provine 
de la o persoana beneficiara a M312,respectiv dl.Stirboiu Luca,asociat unic al solicitantului SC LM AGRO TRANS SRL(care pentru activitatile CAEN 3811-Colectarea 
deseurilor nepericuloase si CAEN-8129 Alte activitati de curatenie, prin proiectul implementat pe M312 a achizitionat urmatoarele utilaje:tractor,masina imprastiat material 
antiderapant,lama de zapada,remorca,retroexcavator. - in aceeasi incinta se implementeaza doua proiecte(unul deja finalizat si care se afla in perioada de 
monitorizare(contractul de finantare fiind semnat in 02.08.2011) respectiv cel in care comodantul Stirboiu Luca este asociat unic la SC LM AGRO TRANS SRL in calitate 
de beneficiar al M312 si actualul solicitant CIOBANESCU ANDREEA. - suprafata de teren 300 mp sunt parte din suprafata totala de 662mp(cf.contractului de comodat) nu 
are acces separat si nu este imprejmuita, nu exista nici o delimitare,i ntreaga suprafata era un lot comun,inclusiv utilitatile sunt proprietatea d-lui Stirboiu Luca si in 
contractul de comodat nu este mentionat si accesul solicitantului la utilitati.In aceasta situatie solicitantul nu indeplineste criteriul EG1, motiv pentru care s-a bifat ,,NU''.La 
EG2 s-a bifat ,,NU''deoarece la intocmirea matricei de viabilitate a proiectului s-a constatat ca solicitantul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.S-a bifat cu ,,NU’’si la EG7 
deoarece pentru dovedirea cofinantarii solicitantul are anexat un extras de cont bancar din care rezulta ca sunt legaturi financiare in sensul ca banii provin de la persoana 
fizica Necula Patricia Elena care are proiect depus pe aceeasi masura(M312) si in aceeasi sesiune Solicitantul nu demonstreaza viabilitatea economico-financiara

1275 312 C 01 12 3 36 00062 2012 9 27

ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 
SI TEHNOLOGII NOI, 

MODERNE IN ACTIVITATEA 
SC TRIFMAR PREST SRL IN 

LOCALITATEA 
FRUMOASA,SAT FRUMOASA, 

JUDETUL TELEORMAN

SC TRIFMAR 
PREST SRL TELEORMAN

Comuna/Oras 
FRUMOASA Sat 

FRUMOASA
- - - - - - - - - - 184.890 20.995 157.138 0 27.752 193.327.679

S-a verificat in serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului comertului, solicitantul SC TRIF MAR PREST SRL prin asociatul unic Trifu Maria, intoducand 
datele acesteia de identificare, si aceasta a fost gasita ca asociat cu cota de participare 50%la TERA AGRO TR SRL, insa societatea nu are nici un obiect de activitate 
autoruizat -societatea nu desfasoara activitati, iar print-screenurile cu rezultatul verificarii, a fost atasat Fisei E3.1 La punctul 1.3 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu se 
regaseste in Baza de date privind dubla finantare; La punctul 1.4 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi 
investitie; La punctul 1.5 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul Trifu Maria este asociat unic si nu a mai beneficiat de proiecte aprobate sau in derulare in cadrul aceleiasi 
masuri La punctul 1.3 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu se regaseste in Baza de date privind dubla finantare; La punctul 1.4 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a 
mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi investitie; La punctul 1.5 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul Trifu Maria este asociat unic si nu a mai beneficiat de 
proiecte aprobate sau in derulare in cadrul aceleiasi masuri .S-a verificat in serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului comertului, solicitantul SC TRIF MAR 
PREST SRL prin asociatul unic Trifu Maria, intoducand datele acesteia de identificare, si aceasta a fost gasita ca asociat cu cota de participare 50%la TERA AGRO TR 
SRL, insa societatea nu are nici un obiect de activitate autoruizat -societatea nu desfasoara activitati, iar print-screenurile cu rezultatul verificarii, a fost atasat Fisei E3.1 S-
au solicitat informatii suplimentare, formularul E 3.4 part I, cu nr. 320 din 10.06.2013 si insusite de solicitant sub semnatura in data de 10.06.2013. Conform procedurii de 
evaluare, solicitantul trebuia sa raspunda in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii de informatii suplimentare (aceasta cerinta este specificata si in formularul E 
3.4 part I, inmanata solicitantului la vizita pe teren)Solicitantul nu a raspuns la informatii suplimentare motiv pentru care proiectul a fost declarat neeligibil. S-au solicitat 
informatii suplimentare, formularul E3.4 part I,inregistrat cu nr. 320 din 10.06.2013 si insusite de solicitant sub semnatura in data de 10.06.2013. Conform procedurii de 
evaluare, solicitantul trebuia sa raspunda in maxim 5 zile lucratoare de la data primirii solicitarii de informatii suplimentare (aceasta cerinta este specificata si in formularul E 
3.4 part I, inmanata solicitantului la vizita pe teren).Solicitantul nu a raspuns la informatii suplimentare motiv pentru care proiectul a fost declarat neeligibil. Nu se respecta 
criteriul de eligibilitate EG2, deoarece matricea de viabilitate nu s-a completat pe motiv ca proiectul a fost declarat neeligibil Nu se respecta criteriul de eligibilitate EG2, 
deoarece matricea de viabilitate nu s-a completat pe motiv ca proiectul a fost declarat neeligibil . S-a raspuns cu NU deoarece solicitantul nu a raspuns la informatiile 
suplimentare solicitate situatie in care proiectul este neeligibil. S-a raspuns cu NU deoarece solicitantul nu a raspuns la informatiile suplimentare solicitate situatie in care 
proiectul este neeligibil. Nu a mai fost necesara verificarea rezonabilitatii preturilor, proiectul a fost declarat neeligibil Nu a mai fost necesara verificarea rezonabilitatii 
preturilor, proiectul a fost declarat neeligibil. Nu a mai fost necesar verificarea planului financiar, proiectul fiind declarat neeligibil Nu a mai fost necesar verificarea planului 
financiar, proiectul fiind declarat neeligibil. Nu s-au respectat criteriile de eligibilitate EG1 si EG2, deoarece solicitantul nu a raspuns la informatii suplimentare, motiv pentru 
care proiectul a fost declarat neeligibil. Solicitantul nu a raspuns la informatii suplimentare, motiv pentru care proiectul a fost declarat neeligibil.
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1276 312 C 01 12 3 36 00067 2012 9 27

FABRICA DE PELETI  IN 
COMUNA BEUCA JUDETUL 

TELEORMAN DRACMAN 
DANIELA 

INTREPRINDERE 
INDIVIDUALA

TELEORMAN Comuna/Oras 
BEUCA Sat BEUCA - - - - - - - - - - 234.700 52.000 199.495 0 35.205 193.527.174

Solicitanta nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili, intrucat:Dracman Daniela este titular al Dracman Daniela Intreprindere individuala, cod CAEN principal1629 - 
fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si alte materiale vegetale, pentru care a depus pe masura 312 cererea de finantare cu 
nr.F312C011233600067/27.09.2012, cu un numar de 8 salariati .Din verificarile efectuate in RECOM, a rezultat:Dracman Daniela este actionar unic si administrator la SC 
AGRICOLA DOBROTESTI SRL, cod CAEN principal 0161 - activitati auxiliare pentru productia vegetala, dar care are in secundar cod CAEN 1629 - fabricarea altor 
produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si alte materiale vegetale.La sfarsitul anului 2012 SC AGRICOLA DOBROTESTI SRL are un numar de 7 salariati, 
rezulta un numar total de 15 de salariati, nerespectand declaratia privind incadrarea in categoria de microintreprindere cu un numar maxim de 9 salariati.Dracman Daniela 
este actionar si la SC ENERGY LIGHT POWER SRL, cu 40%, cod CAEN principal 3511 - productia de energie electrica, impreuna cu Dracman Lucian-Daniel, cu 
60%.Dracman Lucian-Daniel este - asociat cu 25% si administrator la SC AGREGAT CONSTRUCT HIDRO SRL, sat Cucueti, comuna Scriostea, judet Teleorman, cod 
CAEN principal 0812 - extractia pietrisului si nisipului;extractia argilei si caolinului;- asociat cu 33,33% si administrator la SC MIDAGRO SRL, Costesti, judetul Arges, cod 
CAEN principal 0111 - cultivarea cerealelor(exclusiv orez), plantelor leguminoase si a plantelor producatoare de seminte oleaginoase;- asociat unic si administrator la SC 
AGRODAN TRANS AMI SRL, sat Dobrotesti, comuna Dobrotesti, judetul Teleorman, cod CAEN principal1629 - fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din 
pluta, paie si alte materiale vegetale;- membru DRACMAN MARIN Intreprindere familiala, Costesti, judetul Arges cod CAEN principal 0161 - activitati auxiliare pentru 
productia vegetala;- asociat cu 25% si administrator la SC FERMA DE VACI SRL, sat Dobrotesti, comuna Dobrotesti, judetul Teleorman, cod CAEN principal 0150 - 
activitati in ferme mixte.Totodata, cladirile si terenul pe care este propus a se implementa proiectul fabricii de peleti, este cumparat de la SC AGRICOLA DOBROTESTI 
SRL, conform contractului de vanzare-cumparare cu incheierea nr.2210/10.09.2012, unde Dracman Daniela este actionar unic si administrator si are in secundar cod 
CAEN 1629 - fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si alte materiale vegetale.Verificarea s-a efectuat in baza Instrucţiunii de lucru nr. 221 
modificare a Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru proiectele de investiţii M121, M123, Schema N578/2009, M312, 
Formulare, Fişa de verificare specifică a eligibilității E3.1, cod manual M01- 02: M312 - a fost detaliat punctul 6 din fisa E3.1 referitor la crearea de condiții artificiale cu 
indicatori specifici de verificare, a fost detaliată verificarea eligibilității solicitantului pentru încadrarea în categoria solicitanților eligibili – microîntreprindere, a fost detaliată 
verificarea acţionarului/asociatului majoritar/i al/ai solicitantului, inclusiv pentru persoane fizice. In cadrul Studiului de fezabilitate,la cap.3.2.2 retele - se face afirmatia ca 
bransamentul electric este existent in cladirea propusa a se moderniza,ca si la cap.3.6, inclusiv in expertiza tehnica intocmita de SC COPREX PASCAL SRL Rosiori de 
Vede, judetul Teleorman. Din acest motiv nu se justifica solicitarea investitiei de 52.000 euro ( 30% din valoare totala investitie) pentru sistemul fotovoltaic de producere a 
energiei electrice. Acesta poate face parte din proiect, dar in cadrul cheltuielilor neeligibile. Verificarea crearii de conditii artificiale 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 M312, Formulare, Fisa de verificare 
specifica a eligibilitatii E31 , cod manual M01-02:M123versiunea 7 aprobata prin OMADR nr.29/25.02.2013 Studiul de Fezabilitate - 1.4 Nu este completat tabelul cu 
principalele mijloace fixe, respectiv cele dobandite conform contractului de vanzare-cumparare cu incheierea nr.2210/10.09.2012, dintre SC AGRICOLA DOBROTESTI 
SRL si Dracman Daniela Intreprindere individuala. Cap.3.2.2 retele - se face afirmatia ca bransamentul electric este existent in cladirea propusa a se moderniza,ca si la 
cap.3.6, inclusiv in expertiza tehnica intocmita de SC COPREX PASCAL SRL Rosiori de Vede, judetul Teleorman. Din acest motiv nu se justifica solicitarea investitiei de 
52.000 euro ( 30% din valoare totala investitie) pentru sistemul fotovoltaic de producere a energiei electrice. Acesta poate face parte din proiect, dar in cadrul cheltuielilor 
neeligibile. Documente 3.2 Extrasul de carte funciara nu are anexata schita amplasamentului conform contractului de vanzare-cumparare cu incheierea nr.2210/10.09.201
dintre SC AGRICOLA DOBROTESTI SRL si Dracman Daniela Intreprindere individuala EG16.1 (EG7) Extrasul de cont din 24.09.2012, emis de BCR - Sucursala Rosiori 
de Vede demostreaza ca banii pentru cofinanţarea prin surse proprii (autofinanţare) in suma de 170.000 lei, provin de la SC MIDAGRO SRL, Costesti, judetul Arges, unde 
Dracman Lucian-Daniel este asociat cu 33,33% si administrator.7.1 Certificate de atestare fiscala - sunt depuse in copie, nu in original cum solicita metodologia de 
verificare a eligibilitatii. 11.1 Certificat constataor - este depus in copie, nu in original cum solicita metodologia de verificare a eligibilitatii. 11.3 Declaratie privind incadrarea 
intreprinderii in categoria microintreprinderilor - nu este respectata, intrucat:Dracman Daniela este titular al Dracman Daniela Intreprindere individuala, cod CAEN 
principal1629 - fabricarea altor produse din lemn, fabricarea articolelor din pluta, paie si alte materiale vegetale, pentru care a depus pe masura 312 cererea de finantare cu 
nr.F312C011233600067/27.09.2012, cu un numar de 8 salariati .Din verificarile efectuate in RECOM, a rezultat:Dracman Daniela este actionar unic si administrator la SC 
AGRICOLA DOBROTESTI SRL, cod CAEN principal 0161 - activitati auxiliare pentru productia vegetala, dar care are in secundar cod CAEN 1629 - fabricarea altor 
produse din lemn fabricarea articolelor din pluta paie si alte materiale vegetale La sfarsitul anului 2012 SC AGRICOLA DOBROTESTI SRL are un numar de 7 salaria

1277 312 M 01 12 3 36 00056 2012 9 27

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
DEZVOLTARE 

MICROINTREPRINDERE IN 
COMUNA SILISTEA

NECULA 
PATRICIA ELENA TELEORMAN

Comuna/Oras 
SILISTEA Sat 

SILISTEA
- - - - - - - - - - 234.000 47.000 198.900 0 35.100 193.726.074

La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urmaverificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri 
pentru aceeasi tip de investitie.Totodata s-au facut verificari in RECOM si s-a constatat ca, NECULA PATRICIA ELENA PersoanaFizica Neautorizata figureaza ca actionar 
la societatea SC NP MALY SRL-nu este actionar majoritar,iar societatea are ca activitate principala –Baruri si alte activitati de servire a bauturilor-cod CAEN 5630, iar in 
activitatile secundare nu este prevazuta si activitatea de fabricarea produselor pentru constructii- cod CAEN 2361.Deci solicitantul este o microintreprindere 
autonoma,declaratia de incadrare este corect completata. Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1. La punctele 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urma 
verificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri pentru aceeasi tip de investitie.Totodata, s-au facut 
verificari in RECOM si s-a constatat ca, NECULA PATRICIA ELENA Persoana Fizica Neautorizata figureaza ca actionar la societatea SC NP MALY SRL-nu este actionar 
majoritar,iar societatea are ca activitate principala –Baruri si alte activitati de servire a bauturilor-cod CAEN 5630, iar in activitatile secundare nu este prevazuta si activitatea 
de fabricarea produselor pentru constructii- cod CAEN 2361.Deci solicitantul este o microintreprindere autonoma,declaratia de incadrare este corect completata. 
Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1. In urma analizei documentare,a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate s-au 
constatat urmatoarele: - Solicitantul NECULA PATRICIA ELENA Persoana Fizica Neautorizata la depunerea proiectului-este amplasata in localitatea Silistea,judetul 
Teleorman.Aici doreste sa implementeze proiectul ,,Achizitie utilaje pentru dezvoltare microintreprindere in comuna Silistea-cod CAEN 2361-Fabricarea produselor din 
beton pentru constructii si anume fabricarea boltatilor din beton,achizitionand pentru activitatea propusa ,o gama de utilaje si echipaamente si anume:betoniera,presa 
vibranta mobila,generator solar mobil,buldoexcavator si autocisterna. O parte din utilaje si anume betoniera si presa vibranta ,sunt specifice activitatii de realizare a 
boltarilor,celelalte -buldoexcavatorul si autocisterna sunt utilaje multifunctionale ,nu se justifica achizitionarea acestora pentru activitatea de productie propusa prin 
proiect.Solicitantul dispune de un teren de 300mp,achizitionat prin Contract de Comodat.Asa cum s-a precizat si in Fisa de verificare pe teren E 3.8,terenul este insuficent 
pentru realizarea activitatii de producerea boltarilor din beton,(minim 1200 boltari/zi),spatii de depozitare a materiei prime,spatii de depozitare a produsului finit pana la 
valorificare si amplasarea utilajelor in perioada de stationare. Desi ,solicitantul ataseaza la proiect declaratia ca va deschide un punct de lucru,in urma analizei documentare 
si prin raspunsul la informatiile solicitate,beneficiarul sustine ca va desfasura activitatea de productie,respectiv producere de boltari din beton,la locatia fiecarui client .Acest 
aspect nu se justifica,deoarece microintreprinderea trebuie sa functioneze ,atat ca sediu cat si punct de lucru in mediul rural,iar activitatea de productie trebuie realizata la 
punctul de lucru al solicitantului.Verificarile (de toate entitatile),atat in perioada de implementare cat si de monitorizare se va realiza la locatia solicitantului,nu a 
clientului.Totodata,in urma raspunsului la informatiile suplimentare solicitate,beneficiarul motiveaza ca autocisterna si buldoexcavatorul vor fi utilizate si pentru tractarea 
betonierei ,presei vibrante mobile si generatorului solar.Conform Ghidului Solicitantului-,,Nu reprezinta cheltuiala eligibila achizitionarea de mijoace de transport pentru 
transportul utilajelor la punctul de lucru.”Penrtu activitatea de producerea boltarilor din beton-cod CAEN 2361-betoniera si presa vibranta mobila sunt necesare ,oportune si 
sunt justivicate.Deoarece buldoexcavatorul si autocisterna sunt utilaje cu functionalitate multipla,nu sunt specifice cod CAEN 2361,nu sunt implicate direct in procesul de 
productie a boltarilor,sunt considerate cheltuieli neeligibile pentru activitatea propusa prin proiect.Totodata acestea nu sunt nici justificate .De exemplu,utilitatea autocisternei 
este motivata,ca fiind necesara in aprovizionarea cu apa.Nu se justifica si nu este motivata,deoarece solicitantul dispune in incinta studiata de alimentare cu apa,fiind 
racordat la reteaua de alimentare cu apa a localitatii Silistea. Nu este justificata nici achizitionarea generatorului solar deoarece,conform precizarilor din Ghidul solicitantului 
,,achizitionarea de echipamente pentru producerea energiei regenerabile este permisa numai in scopul ac.economice pentru care beneficiarul este/va fi autorizat’’,iar in ca
de fata energia regenerabila nu este utilizata direct in activitatea de producerea boltarilor din beton. Prin trecerea vorii investitiei cu achizitionarea buldoexcavatorului 
,autocisternei si generatorului solar(a caror valoare insumeaza 209.000 euro),la categoria cheltuielilor neeligibile,investitia propusa nu mai este vialbila ,deoarece ,din 
total(valoare 234.000 Euro),investitia pentru producerea boltarilor din beton reprezinta doar 11/% din total investitie,iar 89% reprezinta valoarea investitiei cu achizitionare de 
utilaje care nu sunt specifice activitatii de productie -cod CAEN 2361. Fata de cele susmentionate se poate concluziona ca, criteriul de eligibilitate EG1 nu este indeplinit. - 
Nu este indeplinit nici criteriul de eligibilitate EG2-,,Beneficiarul terbuie sa demonstreze viabilitatea investitiei’, deoarece in urma intocmirii matricei de viabilitate a rezultat 
ca,nu toti indicatorii ,,Respecta criteriu’’,in cazul de fata ,nu se respecta indicatorul I5. Fata de cele mentionate mai sus,se poate concluziona ca,proiectul este 
NEELIGIBIL,deoarece nu sunt indeplinite toate criteriile de eligibilitate aplicate acestuia. In urma analizei documentare,a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile 
suplimentare solicitate s-au constatat urmatoarele: - Solicitantul NECULA PATRICIA ELENA Persoana Fizica Neautorizata la depunerea proiectului-este amplasat in 
localitatea Silistea,judetul Teleorman.Aici doreste sa implementeze proiectul ,,Achizitie utilaje pentru dezvoltare microintreprindere in comuna Silistea-cod CAEN 2361-
Fabricarea produselor din beton pentru constructii si anume fabricarea boltatilor din beton achizitionand pentru activitatea propusa o gama de utilaje si echipaamente
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1278 312 M 01 12 3 36 00058 2012 9 27
ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
FABRICARE PRODUSE DIN 

BETON
DANAC OLIMPIA TELEORMAN

Comuna/Oras 
SILISTEA Sat 

SILISTEA
- - - - - - - - - - 234.000 47.000 198.900 0 35.100 193.924.974

S-a bifat cu NU la punctul 1.3 deoarece solicitantul nu se regaseste in baza de date privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate.La punctul 1.4 s-a bifat cu NU 
deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru acceasi activitate.La punctul 1.5 s-a bifat cu NU deoarece doamna Danac este persoana fizica 
neautorizata la data depunerii Cererii deFinantare. S-a bifat cu NU la punctul 1.3 deoarece solicitantul nu se regaseste in bazele de date privind alte finantari pentru acelasi 
tip de activitate.La punctul 1.4 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi activitate.La punctul 1.5 s-a bifat cu NU 
deoarece solicitantul este persoana fizica neautorizata la data depunerii Cererii de Finantare. La criteriu EG1 s-a bifat cu NU deoarece in urma solicitarii informatiilor 
suplimentare privind locatia unde se va desfasura activitatea de productie ,depozitarea productiei pe COD CAEN 2361 solicitantul a explicat ca productia se va realiza pe 
terenul clientilor ,in acest sens solicitantul va deplasa utilajele la locul de productie ,la client .Activitatea de productie nu se va desfasoara la punctul de lucru ,conform 
declaratiei pe propria raspundere a solicitantului ,doamna Danac va deschide punct de lucru in spatiul rural,ci se va desfasoara la fiecare client.La vizita pe teren s-a 
constatat ca doamna Danac detine aproximativ 250mp teren pe care se vor gara utilajele ,se vor depozita materialele folosite pentru fabricarea boltarilor ,se vor depozita 
boltarii obtinuti in urma fluxului tehnologic. La criteriu EG2 s-a bifat cu NU deoarece beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.In urma verificarii matricei de 
verificare a eligibilitatii economico-financiare -la pct 5 al matricei apare mentiunea ,,nu respecta criteriu "' La criteriu EG3 s-a bifat cu NU deoarece microintreprinderea nu 
este in dificultate. La criteriu EG1 s-a bifat cu NU deoarece din studiul documentar si in baza raspunsului prezentat de catre solicitant la informatiile suplimentare rezulta ca 
activitatea de producte se va realiza in ,,spatiul detinut de fiecare client" .In conformitate cu precizarile celor 2 experti evaluatori in Fisele E3.8 si E4.1 urmare a efectuarii 
vizitei pe teren rezulta ca Suprafata de teren pe care urmeaza a se desfasura activitatea de productie, gara utilajele ,depozita materialele folosite pentru fabricarea boltarilor , 
depozita boltarii obtinuti in urma fluxului tehnologic-NU este suficienta.Consideram ca este necesar ca beneficiarul sa-si desfasoare activitatea propusa in proiect la punctul 
de lucru pe care se obliga sa si-l deschida conform Decaratiei pe proprie raspundere.La criteriu EG2 s-a bifat cu NU deoarece beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea 
investitiei.In urma verificarii matricei de verificare a eligibilitatii economico-financiare pentru Indicatorul I5 al matricei apare mentiunea ,,nu respecta criteriu "' La criteriu EG3 
s-a bifat cu NU deoarece microintreprinderea nu este in dificultate. Proiectul nu respecta criteriu de eligibilitateEG2 .In urma verificarii matricei de verificare a viabilitatii 
economico-financiare a proiectului nu este indeplinit punctul 5 al matricei.In urma completarii acesteia apare mentiunea ,,nu respecta criteriu '' Proiectul nu respecta criteriu 
de eligibilitate EG2.In urma verificarii matricei de verificare a eligibilitatii economico-financiare pentru Indicatorul I5 al matricei apare mentiunea ,,nu respecta criteriu "' La 
punctul 3.1 s-a bifat cu NU deoarece prin intermediu Cererii de Finantare se propune a fi achizitionate prin proiect urmatoarele utilaje;betoniera,presa vibranta ,generator 
solar mobil,miniincarcator,autocisterna .Avind in vedere specificul activitatii propusa prin proiect COD CAEN 2361 achizitia utilajelor ;autocisterna,generator solar mobil nu 
este justificata ,nefiind cheltuieli eligibile.Achizitionarea acestor utilaje reprezinta 78% din activitatea propusa prin proiect.Valoarea cheltuielilor eligibile reprezinta 22% din 
valoarea proiectului.La punctul 3.4 s-a bifat cu NU este cazul deoarece solicitantul nu si-a prins cheltuieli de consultanta.La punctul 3.5 s-a bifat cu NU este cazul deoarece 
solicitantul nu si-a prins cheltuieli diverse si neprevazute . La punctul 3.1 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul prin actuala investitie se propune a fi achizitionate urmatoare
utilaje: betoniera, presa vibranta, generator solar mobil,miniincarcator,autocisterna.Avind in vedere specificul activitatii propusa prin proiect COD CAEN 2361 achizitia 
utilajelor : autocisterna, generator solar mobil nu se justifica.Valoarea acestora reprezinta 78% din activitatea propusa prin proiect.Valoarea cheltuielilor eligibile reprezinta 
22% din valoarea proiectului.La punctul 3.4 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu si-a prevazut cheltuieli de consultanta. La punctul 3.5 s-a bifat cu NU deoarece 
solicitantul nu si-a prevazut cheltuieli diverse si neprevazute . Nu a mai fost necesara verificarea rezonabilitatii preturilor deoarece proiectul este neeligibil.Nu sunt indeplinite 
criteriile EG1 si EG2. Nu a mai fost necesara verificarea rezonabilitatii preturilor deoarece proiectul este neeligibil.Nu sunt indeplinite criteriile EG1 si EG2. Nu a mai fost 
necesara intocmirea Planului financiar deoarece proiectul este neeligibil .La punctul 5.1 s-a bifat cu NU deoarece sediul social nu este in Judetul Ilfov. Nu a mai fost 
necesara intocmirea Planului financiar deoarece proiectul este neeligibil . Solicitantul nu a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin. Solicitantul nu a creat conditii 
artificiale pentru a beneficia de sprijin. Proiectul nu este eligibil deoarece nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate EG1,EG2.In urma verificarii matricei de verificare a 
viabilitatii economico-financiara a proiectului nu este indeplinit punctul 5 . In urma intocmirii matricei de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului apare 
mesajul,,nu respecta criteriu" Proiectul este neeligibil deoarece nu sunt indeplinite toate criteriile de eligibilitate .

1279 312 C 01 12 3 36 00054 2012 9 27 DOTARE CU UTILAJE 
PENTRU PRODUCTIE

MOTICA 
NICOLETA 
LOREDANA

TELEORMAN Comuna/Oras 
POENI Sat POENI - - - - - - - - - - 171.300 53.000 145.605 0 25.695 194.070.579

La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urmaverificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri 
pentru aceeasi tip de investitie.Totodata s-au facut verificari in RECOM si s-a constatat ca, doamna MOTICA NICOLETA LOREDANA figureaza ca asociat unic la o 
societatea - SC LOR – MARIO CONSTRUCT SRL Solicitantul respectiv persoana fizica Motica Nicoleta Loredana nu este intreprindere legata de societatea SC LOR – 
MARIO CONSTRUCT SRL deoarece nu-si desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente. SC LOR – MARIO 
CONSTRUCT SRL are Cod CAEN principal 4312 – “ Lucrari de pregatire a terenului” iar in secundar nu are COD CAEN 2361. Solicitantul a declarat corect statutul 
intreprinderii acela de intreprindere autonoma. Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1. La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urma verificarilor in 
Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri pentru aceeasi tip de investitie.Totodata s-au facut verificari in RECOM 
si s-a constatat ca, doamna MOTICA NICOLETA LOREDANA figureaza ca asociat unic la o societatea - SC LOR – MARIO CONSTRUCT SRL Solicitantul respectiv 
persoana fizica Motica Nicoleta Loredana nu este intreprindere legata de societatea SC LOR – MARIO CONSTRUCT SRL deoarece nu-si desfasoara activitatea sau o parte 
din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente. SC LOR – MARIO CONSTRUCT SRL are Cod CAEN principal 4312 – “ Lucrari de pregatire a terenului” iar 
in secundar nu are COD CAEN 2361. Solicitantul a declarat corect statutul intreprinderii acela de intreprindere autonoma. Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa 
E 3.1. In urma analizei documentare,a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile. suplimentare solicitate prin E3.4, s-au constatat urmatoarele: . Solicitantul 
MOTICA NICOLETA LOREDANA persoana fizica neautorizata la depunerea proiectului este amplasata in comuna Poeni ,judetul Teleorman.Aici urmeaza sa implementeze 
proiectul ,,Dotare cu utilaje pentru productie”-cod CAEN 2361 – “Fabricarea produselor din beton pentru constructii” si anume fabricarea boltatilor din beton,achizitionand 
pentru activitatea propusa ,o gama de utilaje si echipamente : betoniera , presa vibranta mobila, generator solar mobil si buldoexcavator. Din aceasta gama de utilaje nu se 
justifica buldoexcavatorul, deoarece este un utilaj multifunctional care poate fi folosit si la alte activitati decit cea propusa prin proiect, respectiv cod CAEN 2361. Solicitantul 
detine de un teren in suprafata de 500 mp, conf.Contractului de comodat nr. 824/ 14.09.2012 si prezinta declaratie pe propria raspundere ca va deschide un punct de lucru 
in mediul rural. La vizita in teren, verificarea amplasamentului s-a efectuat in baza Contractului de comodat sus mentionat. Suprafata reala, utilizata pentru gararea utilajelor 
solicitate este de aproximativ 350 mp si reprezinta un spatiu insuficient pentru desfasurarea activitatii de productie boltari din beton( 300 – 500 boltari/ora) cu utilajele sus 
mentionate si cei 6 angajati propusi prin proiect , pentru depozitarea materiei prime ( ciment, pietris) necesara confectionarii boltarilor, pentru depozitarea produsului finit 
pina la valorificare, si gararea utilajelor cind acestea nu desfasoara activitatea productiva. Deasemenea in urma analizei proiectului si a raspunsului la informatiile 
suplimentare solicitate,beneficiarul sustine ca va desfasura activitatea de productie,respectiv producere de boltari din beton,la locatia fiecarui client.Acest lucru nu se 
justifica,deoarece microintreprinderea trebuie sa functioneze ,atat ca sediu social cat si punct de lucru in mediul rural,iar activitatea de productie trebuie realizata la punctul 
de lucru al solicitantului. Totodata, solicitantul precizeaza in raspunsul la informatiile suplimentare, ca buldoexcavatorul va fi utilizat si pentru tractarea betonierei si presei 
vibrante de la locul de garare la locul de munca.Conform Ghidului Solicitantului-,,Nu reprezinta cheltuiala eligibila achizitionarea de mijoace de transport pentru transportul 
utilajelor la punctul de lucru.” Din toate utilajele propuse prin proiect, penrtu activitatea de producerea boltarilor din beton-cod CAEN 2361- este justificata numai presa 
mobila vibranta. Buldoexcavatorul este un utilaj cu functionalitate multipla,nu este specific codului CAEN 2361,nu este implicat direct in procesul de productie a boltarilor. 
Nu este justificata nici achizitionarea generatorului solar deoarece,conform precizarilor din Ghidul solicitantului ,,achizitionarea de echipamente pentru producerea energiei 
regenerabile este permisa numai in scopul activitatii economice pentru care beneficiarul este/va fi autorizat’’,iar in cazul solicitantului Motica Nicoleta Loredana, energia 
regenerabila nu este utilizata direct in activitatea de producerea boltarilor din beton. Prin trecerea valorii investitiei cu achizitionarea buldoexcavatorului si generatorului solar, 
respectiv 139.000 euro,pe rubrica cheltuielilor neeligibile,investitia propusa nu se mai justifica ,deoarece , din valoarea totala de 171.300 euro, investitia pentru producerea 
boltarilor din beton reprezinta doar 18/% din total investitie. In concluzie nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG1. - Deasemenea, nu este indeplinit nici criteriul de 
eligibilitate EG2-,,Solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei’"; in urma intocmirii matricei de viabilitate a rezultat ca,nu toti indicatorii ,,Respecta criteriul” (nu 
se respecta indicatorul I5). Proiectul este NEELIGIBIL,deoarece nu sunt indeplinite toate criteriile de eligibilitate, respectiv nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate EG1 si 
EG2. In urma analizei documentare,a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile. suplimentare solicitate prin E3.4, s-au constatat urmatoarele: . Solicitantul MOTIC
NICOLETA LOREDANA persoana fizica neautorizata la depunerea proiectului este amplasata in comuna Poeni ,judetul Teleorman.Aici urmeaza sa implementeze proiectul 
,,Dotare cu utilaje pentru productie”-cod CAEN 2361 – “Fabricarea produselor din beton pentru constructii” si anume fabricarea boltatilor din beton,achizitionand pentru 
activitatea propusa ,o gama de utilaje si echipamente : betoniera , presa vibranta mobila, generator solar mobil si buldoexcavator. Din aceasta gama de utilaje nu se justifica 
buldoexcavatorul deoarece este un utilaj multifunctional care poate fi folosit si la alte activitati decit cea propusa prin proiect respectiv cod CAEN 2361 Solicitantul detin
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1280 312 M 01 12 3 36 00053 2012 9 27 INFIINTARE PRESTATOR DE 
SERVICII 

CODINCA 
LUCIAN TELEORMAN

Comuna/Oras 
MOSTENI Sat 

MOSTENI
- - - - - - - - - - 177.840 1.000 124.488 0 53.352 194.195.067

-La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urmaverificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri 
pentru aceeasi tip de investitie;-La punctul 1.5-s-a bifat cu NU-deoarece solicitantul nu are actionari; Totodata s-au facut verificari in RECOM si s-a constatat urmatoarele : -
CODINCA LUCIAN Persoana Fizica Neautorizata –nu mai figureaza ca actionar sau sa fie partenera sau legata cu o alta societate;.Documentul listat din RECOM este 
atasat la Fisa E 3.1. -La punctele 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urma verificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER, solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai 
beneficiat de fonduri pentru aceeasi tip de investitie;-La punctul 1.5-s-a bifat cu NU-deoarece solicitantul nu este autorizat; Totodata s-au facut verificari in RECOM si s-a 
constatat urmatoarele : -CODINCA LUCIAN Persoana Fizica Neautorizata –nu mai figureaza ca actionar sau sa fie partenera sau legata cu o alta societate.Documentul lis
din RECOM este atasat la Fisa E 3.1. In urma analizei documentare,a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate s-au constatat urmatoarele
CODINCA LUCIAN –Persoana Fizica Neautorizata la depunerea proiectului si care (conf. si Angajamentului de inregistrare si autorizare),se va autoriza pana la semnarea 
contractului de finantare ,are sediul social in mediul rural(comuna Mosteni,judetul Teleorman), iar ca punct de lucru(conform Declaratiei pe propria raspundere anexata la 
proiect) va deschide in mediul rural ,atunci cand va indeplini conditiile legale; -Solicitantul,prin proiect isi propune sa achizitioneze o gama de utilaje si echipamente pentru 
realizarea de servicii auxiliare catre populatia rurala-cod CAEN 0161-Activitati auxiliare pentru productia vegetala-,achizitionand astfel urmatoarele :doua tractoare,o grapa
discuri ,o masina de erbicidat si un sistem de iluminat portabil. Aceste utilaje si echipamente (cu exceptia sistemului de iluminat portabil) sunt specifice lucrarilor auxiliare 
pentru productia vegetala,avand legatura cu investitia propusa a se realiza.Sistemul mobil nu este justificata achizitionarea acestuia(viabilitatea acestuia,economii realizate 
prin utilizarea energiei regenerabile etc),nu este implicat direct in activitatea propusa prin proiect. - Solicitantul detine in localitatea Mosteni, o camera dintr-un imobil ,in 
suprafata de 6 mp (ca sediu societate ) si teren in suprafata de 200 mp-pista betonata,teren intravilan din totalul de 3205 mp,cu destinatia de spatiu depozitare a utilajelor(in 
perioada de stationare) ce se vor achizitiona prin proiect .Imobilul a fost achizitionat de la Carabet Constantin si Carabet Maria, prin Contract de Comodat,valabil pe o 
perioada de 12 ani,contract autentificat cu nr.1126/2409.2012.La vizita in teren (fiind expert 2) la proiectul intitulat ,, Infiintare prestator de servicii ‚’’apartinand dl Badanoiu 
Marius,s-a constatat ca proiectul susmentionat se implementeaza in aceeasi locatie.Dl.Badanoiu Marius detine acelasi teren de 200mp pentru amplasarea utilajelor si 
acceasi camera de 6 mp (sediu societate),acestea au fost achizitionate prin Contract de Comodat tot de la Carabet Constantin si Carabet Maria.Practic cele doua proiecte 
au acelasi Contact de comodat,aceeasi suprafata pentru amplasarea utilajelor.Ambele proiecte au utilitati comune (alimentarea cu apa dintr-un put forat,existent in incinta 
studiata,aceeasi alimentare cu energie electrica). Fata de cele susmentionate se poate concluziona ca nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG6,deoarece, pentru 
terenul achizitionat prin contract de comodat,nu se demonstreaza ca solicitantul are drep de folosinta asupra acestuia (acesta este utilizat si de alt solicitant de fonduri-
respectiv dl Badanoiu Marius). In urma analizei documentare,a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate s-au constatat urmatoarele: - 
CODINCA LUCIAN –Persoana Fizica Neautorizata la depunerea proiectului si care (conf. si Angajamentului de inregistrare si autorizare),se va autoriza pana la semnarea 
contractului de finantare ,are sediul social in mediul rural(comuna Mosteni,judetul Teleorman), iar ca punct de lucru(conform Declaratiei pe propria raspundere anexata la 
proiect) va deschide in mediul rural ,atunci cand va indeplini conditiile legale; -Solicitantul,prin proiect isi propune sa achizitioneze o gama de utilaje si echipamente pentru 
realizarea de servicii auxiliare catre populatia rurala-cod CAEN 0161-Activitati auxiliare pentru productia vegetala-,achizitionand astfel urmatoarele :doua tractoare,o grapa
discuri ,o masina de erbicidat si un sistem de iluminat portabil. Aceste utilaje si echipamente (cu exceptia sistemului de iluminat portabil) sunt specifice lucrarilor auxiliare 
pentru productia vegetala,avand legatura cu investitia propusa a se realiza.Sistemul mobil nu este justificata achizitionarea acestuia(viabilitatea acestuia, economii realizate 
prin utilizarea energiei regenerabile etc),nu este implicat direct in activitatea propusa prin proiect. - Solicitantul detine in localitatea Mosteni, o camera dintr-un imobil ,in 
suprafata de 6 mp (ca sediu societate ) si teren in suprafata de 200 mp-pista betonata,teren intravilan din totalul de 3205 mp,cu destinatia de spatiu depozitare a utilajelor(in 
perioada de stationare) ce se vor achizitiona prin proiect .Imobilul a fost achizitionat de la Carabet Constantin si Carabet Maria, prin Contract de Comodat,valabil pe o 
perioada de 12 ani,contract autentificat cu nr.1126/2409.2012. La vizita in teren cei doi experti evaluatori au constatat ca in aceeasi locatie se mai doreste si implementarea 
proiectul intitulat ,, Infiintare prestator de servicii ’’apartinand dl Badanoiu Marius.Dl.Badanoiu Marius detine acelasi teren de 200 mp pentru amplasarea utilajelor si acceasi 
camera de 6 mp (sediu societate),acestea au fost achizitionate prin Contract de Comodat tot de la Carabet Constantin si Carabet Maria.Practic cele doua proiecte au acelasi 
Contact de comodat,aceeasi suprafata pentru amplasarea utilajelor.Ambele proiecte au utilitati comune (alimentarea cu apa dintr-un put forat,existent in incinta 
studiata,aceeasi alimentare cu energie electrica). Fata de cele susmentionate se poate concluziona ca nu se indeplineste criteriul de eligibilitate EG6,deoarece, pentru 
terenul achizitionat prin contract de comodat,nu se demonstreaza ca solicitantul are drep de folosinta asupra acestuia (acesta este utilizat si de alt solicitant de fonduri-
respectiv dl Badanoiu Marius) S-a bifat cu NU deoarece matricea de viabilitate nu a mai fost intocmita proiectul neindeplinind criteriu de eligibilitate EG6 este un proie

1281 312 M 01 12 3 36 00055 2012 9 27

DOTARE 
MICROINTREPRINDERE 

PENTRU PRODUCTIE 
PRODUSE DIN BETON

SC STELMAR 
AGRICULTURA 

SRL
TELEORMAN

Comuna/Oras 
TATARASTII DE 

JOS Sat SLAVESTI
- - - - - - - - - - 234.000 47.000 198.900 0 35.100 194.393.967

La punctul 1.1 s-a bifat cu DA solicitantul apartine categoriei beneficiarilor eligibili.In urma verificarilor in RECOM s-a constatat ca domnul Stoica Marian este asociat unic la 
SC STELMAR AGRICULTURA SRL cota de participare la beneficii si pierderi 100%,si nu a mai fost gasit la nici o societate .La punctul 1.3s-a bifat cu NU deoarece 
solicitantul nu se regaseste in baza de date privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate.La punctul 1.4 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de 
fonduri nerambursabile pentru acceasi activitate.La punctul 1.5 s-a bifat cu NU deoarece domnul Stoica Marian este asociat unic . La punctul 1.1 s-a bifat cu DA solicitantul 
apartine categoriei beneficiarilor eligibili.In urma verificarilor in RECOM s-a constatat ca domnul Stoica Marian este asociat unic la SC STELMAR AGRICULTURA SRL cota 
de participare la beneficii si pierderi 100%,si nu a mai fost gasit la nici o societate .La punctul 1.3s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu se regaseste in baza de date 
privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate.La punctul 1.4 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru acceasi 
activitate.La punctul 1.5 s-a bifat cu NU deoarece domnul Stoica Marian este asociat unic . La criteriu EG1 s-a bifat cu NU deoarece in urma solicitarii de informatii 
suplimentare privind locatia unde se va desfasura activitatea de productie ,depozitarea productiei pentru COD CAEN 2361,solicitantul a explicat ca ,,Activitatea de productie 
se va desfasura la locul de punere in opera a produsului finit ,si anume la locatia fiecarui client in parte ...existind posibilitatea desfasurarii activitatii de productie in orice 
spatiu din mediu rural din Comunele din Judetul Teleorman si din judetele invecinate .Astfel consideram ca activitatea propusa prin proiect nu se va desfasura la punctul de 
lucru in mediul rural COD CAEN 2361,neindeplinindu-se EG1. Nu s-a indeplinit criteriul EG1 deoarece in urma solicitarii de informatii suplimentare privind locatia unde se 
va desfasura activitatea de productie ,depozitarea productiei pentru COD CAEN 2361, solicitantul a precizat ca ,,Activitatea de productia se va desfasura la locul de punere 
in opera a produsului finit, si anume la locatia fiecarui client in parte ... existand posibilitatea desfasurarii activitatii de productie in orice spatiu din mediul rural din comunele 
din judetul Teleorman si din judetele invecinate." Astfel, consideram ca activitatea propusa prin proiect nu se va desfasura la punctul de lucru, conform declaratiei depusa 
solicitant prin care acesta se obliga sa deschida punct de lucru in mediu rural pentru COD CAEN 2361, neindeplinindu-se EG1 . Neindeplinindu-se EG1 nu a mai fost 
necesara analiza matricei de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului. Neindeplinindu-se EG1 nu a mai fost necesara analiza matricei de verificare a 
viabilitatii economico-financiare a proiectului. Neindeplinindu-se EG1 nu a mai fost necesara verificarea informatiilor din cadrul Bugetului indicativ. Neindeplinindu-se EG1 
nu a mai fost necesara verificarea informatiilor din cadrui Bugetului Indicativ. Nu a fost necesara verificarea rezonabilitatii preturilor ,proiectul fiind neeligibil. Nu a fost mai 
necesara verificarea rezonabilitatii preturilor ,proiectul fiind neeligibil. Nu a mai fost necesara intocmirea planului financiar proiectul fiind neeligibil.La punctul 5.1.1 s-a bifat 
cu NU deoarece sediul social nu este in Ilfov . Nu a mai fost necesara intocmirea planului financiar proiectul fiind neeligibil.La punctul 5.1.1 s-a bifat cu NU deoarece sediul 
social nu este in Ilfov . Solicitantul nu a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin. Solicitantul nu a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin. Proiectul 
este neeligibil nu este indeplinit EG1. Proiectul este neeligibil deoarece nu este indeplinit EG1.

1282 312 M 01 12 3 36 00047 2012 9 27
ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 

DEZVOLTARE 
MICROINTREPRINDERE 

MIHAI CRISTIAN 
EDUARD TELEORMAN

Comuna/Oras 
SILISTEA Sat 

SILISTEA
- - - - - - - - - - 229.900 54.000 195.415 0 34.485 194.589.382

La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urmaverificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri 
pentru aceeasi tip de investitie.Totodata s-au facut verificari in RECOM si s-a constatat ca, domnul MIHAI CRISTIAN EDUARD figureaza ca actionar si intr-o alta societate - 
SC ACS NEW TECHNOLOGY SYSTEMS DFI SRL, cod CAEN 8020, activitate principala, dar numai cu 5% parti sociale;solicitantul a completat corect Doc. 11.3, 
respectiv faptul ca este o microintreprindere autonoma. Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1. La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urma 
verificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri pentru aceeasi tip de investitie.Totodata s-au facut 
verificari in RECOM si s-a constatat ca, domnul MIHAI CRISTIAN EDUARD figureaza ca actionar si intr-o alta societate - SC ACS NEW TECHNOLOGY SYSTEMS DFI 
SRL, cod CAEN 8020, activitate principala, dar numai cu 5% parti sociale;solicitantul a completat corect Doc. 11.3, respectiv faptul ca este o microintreprindere autonoma. 
Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1. In urma analizei documentare,a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate prin E3.4, 
s-au constatat urmatoarele: Solicitantul MIHAI CRISTIAN EDUARD persoana fizica neautorizata la depunerea proiectului este amplasata in comuna Silistea,judetul 
Teleorman.Aici urmeaza sa implementeze proiectul ,,Achizitie utilaje pentru dezvoltare microintreprindere-cod CAEN 2361 – “Fabricarea produselor din beton pentru 
constructii” si anume fabricarea boltatilor din beton,achizitionand pentru activitatea propusa ,o gama de utilaje si echipamente : betoniera autopropulsata, presa vibranta 
mobila, generator solar mobil si buldoexcavator.Din aceasta gama de utilaje, betoniera autopropulsata nu se justifica ca si capacitate respectiv cantitatea de beton fabricata 
si inmagazinata, raportata la capacitatea presei vibranta mobila cu care se confectioneaza boltarii, iar buldoexcavatorul este un utilaj multifuncional care poate fi folosit si la 
alte activitati decit cea propusa prin proiect, respectiv cod CAEN 2361.Solicitantul detine de un teren in suprafata de 400 mp(conf.Contractului de comodat nr. 
865/18.05.2012) si prezinta declaratie pe propria raspundere ca va deschide un punct de lucru in mediul rural. La vizita in teren s-a constatat ca suprafata de 400 mp este 
un spatiu insuficient pentru desfasurarea activitatii de productie boltari din beton( 300 – 500 boltari/ora) cu utilajele sus mentionate si cei 8 angajati propusi prin proiect , 
pentru depozitarea materiei prime ( ciment, pietris) necesara confectionarii boltarilor, pentru depozitarea produsului finit pina la valorificare, si gararea utilajelor cind acestea 
nu desfasoara activitatea productiva.Deasemenea in urma analizei proiectului si a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate,beneficiarul sustine ca va desfasura 
activitatea de productie,respectiv producere de boltari din beton,la locatia fiecarui client .Acest lucru nu se justifica,deoarece microintreprinderea trebuie sa functioneze ,atat 
ca sediu social cat si punct de lucru in mediul rural,iar activitatea de productie trebuie realizata la punctul de lucru al solicitantului.Totodata, solicitantul precizeaza in 
raspunsul la informatiile suplimentare, ca buldoexcavatorul va fi utilizat si pentru tractarea betonierei si presei vibrante de la locul de garare la locul de munca.Conform 
Ghidului Solicitantului-,,Nu reprezinta cheltuiala eligibila achizitionarea de mijoace de transport pentru transportul utilajelor la punctul de lucru.” Din toate utilajele propuse 
prin proiect, penrtu activitatea de producerea boltarilor din beton-cod CAEN 2361- este justificata numai presa mobila vibranta. Buldoexcavatorul este un utilaj cu 
functionalitate multipla,nu este specific codului CAEN 2361,nu este implicat direct in procesul de productie a boltarilor, iar betoniera autopropulsata nu se justifica ca si 
capacitate respectiv cantitatea de beton fabricata si inmagazinata, raportata la capacitatea presei vibranta mobila cu care se confectioneaza boltarii Nu este justificata nici 
achizitionarea generatorului solar deoarece,conform precizarilor din Ghidul solicitantului ,,achizitionarea de echipamente pentru producerea energiei regenerabile este 
permisa numai in scopul activitatii economice pentru care beneficiarul este/va fi autorizat’’,iar in cazul solicitantului Mihai Cristian Eduard, energia regenerabila nu este 
utilizata direct in activitatea de producerea boltarilor din beton. Prin trecerea valorii investitiei cu achizitionarea buldoexcavatorului , betonierei autopropulsata si generatorului 
solar, respectiv 208.000 euro,pe rubrica cheltuielilor neeligibile,investitia propusa nu se mai justifica ,deoarece , din valoarea totala de 229.900 euro, investitia pentru 
producerea boltarilor din beton reprezinta doar 9/% din total investitie. In concluzie nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG1. Deasemenea, nu este indeplinit nici criter
de eligibilitate EG2-,,Solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei’"; in urma intocmirii matricei de viabilitate a rezultat ca,nu toti indicatorii ,,Respecta criteriul” 
(nu se respecta indicatorul I5). Proiectul este NEELIGIBIL,deoarece nu sunt indeplinite toate criteriile de eligibilitate, respectiv nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate 
EG1 si EG2. In urma analizei documentare,a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate prin E3.4, s-au constatat urmatoarele: Solicitantul 
MIHAI CRISTIAN EDUARD persoana fizica neautorizata la depunerea proiectului este amplasata in comuna Silistea,judetul Teleorman.Aici urmeaza sa implementeze 
proiectul ,,Achizitie utilaje pentru dezvoltare microintreprindere-cod CAEN 2361 – “Fabricarea produselor din beton pentru constructii” si anume fabricarea boltatilor din 
beton,achizitionand pentru activitatea propusa ,o gama de utilaje si echipamente : betoniera autopropulsata, presa vibranta mobila, generator solar mobil si 
buldoexcavator.Din aceasta gama de utilaje, betoniera autopropulsata nu se justifica ca si capacitate respectiv cantitatea de beton fabricata si inmagazinata, raportata la 
capacitatea presei vibranta mobila cu care se confectioneaza boltarii, iar buldoexcavatorul este un utilaj multifuncional care poate fi folosit si la alte activitati decit cea 
propusa prin proiect respectiv cod CAEN 2361 Solicitantul detine un teren in suprafata de 400 mp(conf Contractului de comodat nr 865/18 05 2012) si prezinta declarat
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1283 312 M 01 12 3 36 00046 2012 9 27 ACHIZITIE UTILAJE PELETI STOCHITA ADI TELEORMAN
Comuna/Oras 
PUTINEIU Sat 

PUTINEIU
- - - - - - - - - - 171.300 0 145.605 0 25.695 194.734.987

-La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urmaverificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri 
pentru aceeasi tip de investitie; -La punctul 1.5-s-a bifat cu NU-deoarece solicitantul-STOCHITA ADI nu are actionari este Persoana Fizica Neautorizata.Totodata s-au facut 
verificari in RECOM si s-a constatat urmatoarele : -STOCHITA ADI Persoana Fizica Neautorizata –nu mai figureaza ca actionar sau sa fie partenera sau legata cu o alta 
societate;.Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1. -La punctele 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urma verificarilor in Bazele de Date 
SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri pentru aceeasi tip de investitie; -La punctul 1.5-s-a bifat cu NU-deoarece solicitantul-
STOCHITA ADI nu are actionari este Persoana Fizica Neautorizata.Totodata s-au facut verificari in RECOM si s-a constatat urmatoarele : -STOCHITA ADI Persoana Fizica 
Neautorizata –nu mai figureaza ca actionar sau sa fie partenera sau legata cu o alta societate;.Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E3.1. In urma analizei 
documentare,a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate s-au constatat urmatoarele: - STOCHITA ADI –Persoana Fizica Neautorizata la 
depunerea proiectului si care (conf. si Angajamentului de inregistrare si autorizare),se va autoriza pana la semnarea contractului de finantare ,are sediul social in mediul 
rural(comuna Putineiu,judetul Teleorman), iar ca punct de lucru(conform Declaratiei pe propria raspundere anexata la proiect) va deschide in mediul rural ,atunci cand va 
indeplini conditiile legale; - Solicitantul,prin proiect isi propune-Achizitie utilaje peleti- cod CAEN 1629 –achizitionand in acest sens o linie de producerea peletilor si un 
uscator. Solicitantul a dobandit prin Contract de Comodat autentificat cu nr.1683/19.09.2011,un teren in suprafata de 500mp , din totalul de 3800 mp,o camera din casa de 
locuit si o anexa ,imobil situat in comuna Putineiu,judetul Teleorman.. In Contractul de Comodat se mentioneaza ca imobilul dat in folosinta va fi utilizat pentru realizarea 
oricarei activitati. La vizita in teren s-a constatat ca ,(si in urma discutiilor purtate cu solicitantul) ,camera din casa de locuit va fi utilizata ca sediul societate ,iar pentru 
amplasarea liniei de peleti,solicitantul va folosi anexa data in folosinta prin Contract de Comodat .Anexa in care urmeaza sa se desfasoare activitatea are dimensiunile 
5x3x1,8 mp(masuratori realizate cu ruleta din dotare).Anexa nu era compartimentata .Prin proiect solicitantul isi propune achizitionarea unei linii de productie peleti formata 
din utilaj debalotare,utilaj tocare ,presa de peleti si un uscator resturi vegetale.Conform descrierilor di MJ si a ofertelor prezentate dimensiunea linie de pelti si a uscatorului 
sunt mult mai mari decat dimensiunea anexei unde urmeaza a se amplasa linia de peleti(ex. Numai utilajul de debalotare are dimensiunie de 3,5 x1,8x 2,5 m).Fata de cele 
precizate mai sus se concluzionaza ca, in anexa respectiva nu se poate desfasura activitatea de producerea peletilor,respectiv amplasarea liniei de productie peleti ,precum 
si spatii aferente ambalarii si depozitarii acestora,pana la valorificarea lor. Fata de cele precizate mai sus se poate concluziona ca ,criteriul de eligibilitate E G1-Nu este 
indeplinit; -Nu este indeplinit nici criteriul de eligibilitate EG2-deoarece in urma completarii Matricei deViabilitate , a rezultat ca nu toti indicatorii ,,Respecta criteriu’’, deci 
proiectul nu este viabil din punct de vedere economico-financiar. -Nu este indeplinit nici criteriul EG6-Prin proiect solicitantul isi propune activitatea de producere a pletilor 
,achizitionand o linie de producerea acestora.Din analiza documentara (respectiv Contract de Comodat) si in urma verificarilor din teren,s-a constatat ca in anexa detinuta
pate fi amplasata linia de peleti,practic nu detine spatiu pentru activitatea propusa. In urma analizei documentare,a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile 
suplimentare solicitate s-au constatat urmatoarele: - STOCHITA ADI –Persoana Fizica Neautorizata la depunerea proiectului, care, conform Angajamentului de inregistrare 
si autorizare, se va autoriza pana la semnarea contractului de finantare ,are sediul social in mediul rural(comuna Putineiu,judetul Teleorman), iar ca punct de lucru(conform 
Declaratiei pe propria raspundere anexata la proiect) va deschide in mediul rural ,atunci cand va indeplini conditiile legale; - Solicitantul,prin proiect isi propune-Achizitie 
utilaje peleti- cod CAEN 1629 –achizitionand in acest sens o linie de producerea peletilor si un uscator. Solicitantul a dobandit prin Contract de Comodat autentificat cu 
nr.1683/19.09.2011,un teren in suprafata de 500 mp , din totalul de 3800 mp,o camera din casa de locuit si o anexa ,imobil situat in comuna Putineiu,judetul Teleorman.. I
Contractul de Comodat se mentioneaza ca imobilul dat in folosinta va fi utilizat pentru realizarea oricarei activitati. La vizita in teren cei doi experti au constatat urmatoarele: 
camera din casa de locuit va fi utilizata ca sediul societate ,iar pentru amplasarea liniei de peleti,solicitantul va folosi anexa data in folosinta prin Contract de Comodat 
.Anexa in care urmeaza sa se desfasoare activitatea are dimensiunile 5x3x1,8 mp(masuratorile s-au efectuat cu ruleta din dotare).Anexa nu era compartimentata .Prin 
proiect solicitantul isi propune achizitionarea unei linii de productie peleti formata din utilaj debalotare,utilaj tocare ,presa de peleti si un uscator resturi vegetale.Conform 
descrierilor di MJ si a ofertelor prezentate dimensiunea linie de pelti si a uscatorului sunt mult mai mari decat dimensiunea anexei unde urmeaza a se amplasa linia de 
peleti(ex. Numai utilajul de debalotare are dimensiunie de 3,5 x1,8x 2,5 m).Fata de cele precizate mai sus se concluzionaza ca, in anexa respectiva nu se poate desfasura 
activitatea de producerea peletilor,respectiv amplasarea liniei de productie peleti ,precum si spatii aferente ambalarii si depozitarii acestora,pana la valorificarea lor. Fata de 
cele precizate mai sus se poate concluziona ca ,criteriul de eligibilitate E G1-Nu este indeplinit; -Nu este indeplinit nici criteriul de eligibilitate EG2-deoarece in urma 
completarii Matricei de Viabilitate , a rezultat ca nu toti indicatorii ,,Respecta criteriu’’, deci proiectul nu este viabil din punct de vedere economico-financiar. -Nu este 
indeplinit nici criteriul EG6-Prin proiect solicitantul isi propune activitatea de producere a pletilor achizitionand o linie de producerea acestora Din analiza documenta

1284 312 C 01 12 3 36 00051 2012 9 27 UTILAJE CONSTRUCTII SC EDKAVI SRL TELEORMAN
Comuna/Oras 
SILISTEA Sat 

SILISTEA
- - - - - - - - - - 234.000 47.000 198.900 0 35.100 194.933.887

La punctul 1.3 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu se regaseste in Baza de date privind dubla finantare; La punctul 1.4 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a mai 
beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi investitie; La punctul 1.5 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul SC EDKAVI SRL prin reprezentantul sau Ene Any nu a 
mai beneficiat de proiecte aprobate sau in derulare in cadrul aceleiasi masuri. S-au facut verificari in RECOM si s-a constatat ca, Ene Any nu figureaza ca actionar,partener 
sau legat intr-o alta societate. Documentele listate din RECOM si din Baza de date sunt atasate la Fisa E 3.1. La punctul 1.3 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu se 
regaseste in Baza de date privind dubla finantare; La punctul 1.4 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi 
investitie; La punctul 1.5 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul SC EDKAVI SRL prin reprezentantul sau Ene Any nu a mai beneficiat de proiecte aprobate sau in derulare in 
cadrul aceleiasi masuri. S-au facut verificari in RECOM si s-a constatat ca, Ene Any nu figureaza ca actionar,partener sau legat intr-o alta societate. Documentele listate din 
RECOM si din Baza de date sunt atasate la Fisa E 3.1. In urma analizei documentare,a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate s-au 
constatat urmatoarele: - Solicitantul SC EDKAVI SRL isi propune prin prezentul proiect ,,Utilaje constructii" crearea si diversificarea activitatilor de productie in mediul rural, 
respectiv in localitatea Silistea, sat Silistea,judetul Teleorman. Solicitantul doreste achizitionarea unei linii de productie a boltarilor din beton, compusa din mai multe utilaje 
mobile performante,conform codului CAEN 2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii si anume: betoniera,presa vibranta mobila,generator solar mobil, 
autocisterna si buldoexcavator. O parte din utilaje si anume betoniera si presa vibranta ,sunt specifice activitatii de realizare a boltarilor,celelalte -buldoexcavatorul si 
autocisterna sunt utilaje multifunctionale ,nu se justifica achizitionarea acestora pentru activitatea de productie propusa prin proiect. Desi dispune de un teren in suprafata de 
1000 mp teren arabil intravilan(conf.Contractului de comodat, autentificat cu nr.1822/10.07.2012) si da declaratie ca va deschide un punct de lucru,in urma analizei 
documentare si prin raspunsul la informatiile solicitate,beneficiarul sustine ca va desfasura activitatea de productie,respectiv producere de boltari din beton,la locatia fiecarui 
client .Acest aspect nu se justifica,deoarece microintreprinderea trebuie sa functioneze, atat ca sediu cat si ca punct de lucru in mediul rural,iar activitatea de productie 
trebuie realizata la punctul de lucru al solicitantului.Verificarile (de toate entitatile),atat in perioada de implementare cat si de monitorizare se vor realiza la locatia 
solicitantului, nu a clientului. Totodata,in urma raspunsului la informatiile suplimentare solicitate,beneficiarul motiveaza ca autocisterna si buldoexcavatorul vor fi utilizate si 
pentru tractarea betonierei, presei vibrante mobile si generatorului solar.Conform Ghidului Solicitantului-,,Nu reprezinta cheltuiala eligibila achizitionarea de mijoace de 
transport pentru transportul utilajelor la punctul de lucru.”Penrtu activitatea de producerea boltarilor din beton-cod CAEN 2361-betoniera si presa vibranta mobila sunt 
necesare, oportune si sunt justivicate.Deoarece buldoexcavatorul si autocisterna sunt utilaje cu functionalitate multipla,nu sunt specifice cod CAEN 2361,nu sunt implicate 
direct in procesul de productie a boltarilor,sunt considerate cheltuieli neeligibile pentru activitatea propusa prin proiect.Totodata acestea nu sunt nici justificate. De 
exemplu,utilitatea autocisternei este motivata,ca fiind necesara in aprovizionarea cu apa. Nu se justifica si nu este motivata,deoarece solicitantul dispune in incinta studiata 
de un put forat,aflat in proprietatea sa,iar la limita terenului este conducta de alimentare cu apa a localitatii(posibilitati de racordare), deci, sursa de apa pentru productie 
exista, nu se justifica transportul acesteia cu autocisterna. Buldoexcavatorul nu este optim pentru investitia desfasurata in cadrul proiectului fiind pretabil pentru lucrari de 
pregatirea terenului (cod CAEN 4312). Nu este justificata nici achizitionarea generatorului solar mobil deoarece,conform precizarilor din Ghidul solicitantului ,,achizitionarea 
de echipamente pentru producerea energiei regenerabile este permisa numai in scopul activitatii economice pentru care beneficiarul va fi autorizat",iar in cazul de fata 
energia regenerabila nu este utilizata direct in activitatea de producerea boltarilor din beton.Mai mult solicitantul are acces la energia electrica. Subliniem faptul ca 
achizitionarea buldoexcavatorului, autocisternei si a generatorului solar mobil reprezinta 89% din total valoare utilaje achizitionate prin proiect. Fata de cele susmentionate
poate concluziona:- criteriul de eligibilitate EG1 nu este indeplinit. In concluzie, investitia propusa prin proiect nu indeplineste urmatorul criteriu de eligibilitate: EG2 nu s-a 
indeplinit deoarece mai mult de jumatate din cheltuielile aferente investitiei sunt considerate cheltuieli neeligibile. Nu au fost indeplinite criteriile de eligibilitate EG1 si EG2 
din urmatoarele considerente:- Solicitantul SC EDKAVI SRL isi propune prin prezentul proiect ,,Utilaje constructii" crearea si diversificarea activitatilor de productie in medi
rural, respectiv in localitatea Silistea, sat Silistea,judetul Teleorman. Solicitantul doreste achizitionarea unei linii de productie a boltarilor din beton, compusa din mai multe 
utilaje mobile performante,conform codului CAEN 2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii si anume: betoniera,presa vibranta mobila,generator solar mobil, 
autocisterna si buldoexcavator. O parte din utilaje si anume betoniera si presa vibranta ,sunt specifice activitatii de realizare a boltarilor,celelalte -buldoexcavatorul si 
autocisterna sunt utilaje multifunctionale si nu se justifica achizitionarea acestora pentru activitatea de productie propusa prin proiect. Desi solicitantul dispune de un teren in 
suprafata de 1000 mp teren arabil intravilan(conf.Contractului de comodat, autentificat cu nr.1822/10.07.2012) si da declaratie ca va deschide un punct de lucru,in urma 
analizei documentare si din raspunsul la informatiile solicitate, beneficiarul sustine ca va desfasura activitatea de productie,respectiv producere de boltari din beton,la locatia 
fiecarui client Acest aspect nu se justifica deoarece microintreprinderea trebuie sa functioneze atat ca sediu cat si ca punct de lucru in mediul rural iar activitatea d
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1285 312 M 01 12 3 36 00044 2012 9 27
AACHIZITIE UTILAJE PENTRU 

DEZVOLTARE 
MICROINTREPRINDERE

RIZEA ANDRA 
CATALINA TELEORMAN

Comuna/Oras 
DRAGANESTI-
VLASCA Sat 

DRAGANESTI-
VLASCA

- - - - - - - - - - 171.300 53.000 145.605 0 25.695 195.079.492

La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urmaverificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri 
pentru aceeasi tip de investitie.Totodata s-au facut verificari in RECOM si s-a constatat ca, RIZEA ANDRA CATALINA PersoanaFizica Neautorizata nu figureaza ca 
actionar,partener sau legat intr-o alta societate. Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1. La punctele: 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urma verificarilor 
in Bazele de Date SAPARD/FEADER, solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri pentru aceeasi tip de investitie.Totodata, s-au facut verificari in 
RECOM si s-a constatat ca, RIZEA ANDRA CATALINA Persoana Fizica Neautorizata nu figureaza ca actionar,partener sau legat intr-o alta societate. Documentul listat din 
RECOM este atasat la Fisa E 3.1. In urma analizei documentare,a verificarilor in teren si a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate s-au constatat urmatoarele: - 
Solicitantul RIZEA ANDRA CATALINA Persoana Fizica Neautorizata la depunerea proiectului-este amplasata in localitatea Draganesti Vlasca,judetul Teleorman.Aici 
doreste sa implementeze proiectul ,,Achizitie utilaje pentru dezvoltare microintreprindere-cod CAEN 2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii si anume 
fabricarea boltatilor din beton,achizitionand pentru activitatea propusa ,o gama de utilaje si echipamente si anume:betoniera,presa vibranta mobila,generator solar 
mobil,buldoexcavator. O parte din utilaje si anume betoniera si presa vibranta ,sunt specifice activitatii de realizare a boltarilor,utilajul –buldoexcavator este un utilaj 
multifunctional ,nu se justifica achizitionarea acestuia pentru activitatea de productie propusa prin proiect. Solicitantul dispune de un teren de 200mp,achizitionat prin 
Contract de Comodat.Asa cum s-a precizat si in Fisa de verificare pe teren E 3.8,terenul este insuficent pentru realizarea activitatii de producerea boltarilor din beton,(minim 
1200 boltari/zi),spatii de depozitare a materiei prime,spatii de depozitare a produsului finit pana la valorificare si amplasarea utilajelor in perioada de stationare. Desi 
,solicitantul ataseaza la proiect declaratia ca va deschide un punct de lucru,in urma analizei documentare si prin raspunsul la informatiile solicitate,beneficiarul sustine ca va 
desfasura activitatea de productie,respectiv producere de boltari din beton,la locatia fiecarui client .Acest aspect nu se justifica,deoarece microintreprinderea trebuie sa 
functioneze ,atat ca sediu cat si punct de lucru in mediul rural,iar activitatea de productie trebuie realizata la punctul de lucru al solicitantului.Verificarile (de toate 
entitatile),atat in perioada de implementare cat si de monitorizare se va realiza la locatia solicitantului,nu a clientului. Totodata,in urma raspunsului la informatiile 
suplimentare solicitate,beneficiarul motiveaza ca buldoexcavatorul va fi utilizat si pentru tractarea betonierei ,presei vibrante mobile si generatorului solar.Conform Ghidului 
Solicitantului-,,Nu reprezinta cheltuiala eligibila achizitionarea de mijoace de transport pentru transportul utilajelor la punctul de lucru.”Penrtu activitatea de producerea 
boltarilor din beton-cod CAEN 2361-betoniera si presa vibranta mobila sunt necesare ,oportune si sunt justivicate.Deoarece buldoexcavatorul este un utilaj cu functionalitate 
multipla,nu este specific codului CAEN 2361,nu este implicat direct in procesul de productie a boltarilor,este considerat cheltuiala neeligibila pentru activitatea propusa prin 
proiect.. Nu este justificata nici achizitionarea generatorului solar deoarece,din analiza documentara respectiv in MJ si a raspunsului la informatiile solicitate,solicitantul nu 
justifica oportunitatea achizitionarii acestuia.Nu prezinta o analiza privind avantajele economice rezultate prin folosirea energiei regenerabile comparativ cu energia 
electrica,nu rezulta ca foloseste enegia regenerabila in scopul activitatii economice desfasurate,iar la punctul de lucru dispune de curent electric. . Prin trecerea valorii 
investitiei cu achizitionarea buldoexcavatorului si a generatorului solar(a caror valoare insumeaza 139.000 euro),la categoria cheltuielilor neeligibile,investitia propusa nu mai 
este vialbila ,deoarece ,din total(valoare 171.300 Euro),investitia pentru producerea boltarilor din beton reprezinta doar 11/% din total investitie,iar 89% reprezinta valoarea 
investitiei cu achizitionare de utilaje care nu sunt specifice activitatii de productie -cod CAEN 2361. Fata de cele susmentionate se poate concluziona ca, criteriul de 
eligibilitate EG1 nu este indeplinit. - Nu este indeplinit nici criteriul de eligibilitate EG2-,,Beneficiarul terbuie sa demonstreze viabilitatea investitiei’, deoarece in urma 
intocmirii matricei de viabilitate a rezultat ca,nu toti indicatorii ,,Respecta criteriu’’,in cazul de fata ,nu se respecta indicatorul I5. Fata de cele mentionate mai sus,se poate 
concluziona ca,proiectul este NEELIGIBIL,deoarece nu sunt indeplinite toate criteriile de eligibilitate aplicate acestuia In urma analizei documentare,a verificarilor in teren si 
a raspunsului la informatiile suplimentare solicitate s-au constatat urmatoarele: - Solicitantul RIZEA ANDRA CATALINA Persoana Fizica Neautorizata la depunerea 
proiectului-este amplasata in localitatea Draganesti Vlasca,judetul Teleorman, unde propune sa implementeze proiectul ,,Achizitie utilaje pentru dezvoltare 
microintreprindere-cod CAEN 2361-Fabricarea produselor din beton pentru constructii si anume fabricarea boltatilor din beton,achizitionand pentru activitatea propusa ,o 
gama de utilaje si echipamente si anume:betoniera,presa vibranta mobila,generator solar mobil, buldoexcavator. O parte din utilaje si anume betoniera si presa vibranta 
,sunt specifice activitatii de realizare a boltarilor,utilajul –buldoexcavator este un utilaj multifunctional ,nu se justifica achizitionarea acestuia pentru activitatea de productie 
propusa prin proiect. Solicitantul dispune de un teren de 200 mp,achizitionat prin Contract de Comodat.Asa cum s-a precizat si in Fisa de verificare pe teren E 3.8,terenul 
este insuficent pentru realizarea activitatii de producerea boltarilor din beton,(minim 1200 boltari/zi),spatii de depozitare a materiei prime, spatii de depozitare a produsului 
finit pana la valorificare si amplasarea utilajelor in perioada de stationare. Desi solicitantul ataseaza la proiect declaratia ca va deschide un punct de lucru, in urma analizei 
documentare si prin raspunsul la informatiile solicitate beneficiarul sustine ca va desfasura activitatea de productie respectiv producere de boltari din beton la locatia fieca
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ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 

PRODUCTIE MOBILA 
TRADITIONALA

DRAGOMIR 
MARIUS TELEORMAN

Comuna/Oras 
VITANESTI Sat 

PURANI
- - - - - - - - - - 229.900 0 195.415 0 34.485 195.274.907

- La punctul 1.3 si 1.4 s-a bifat cu NU-deoarece in urmaverificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri 
pentru aceeasi tip de investitie.- Totodata s-au facut verificari in Recom, si s-a constatat ca domnul DRAGOMIR MARIUS este asociat unic la SC MOBIL ART EXPERT 
SRL, cod CAEN autorizat 4778 “ Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate”. Solicitantul respectiv persoana fizica Dragomir Marius nu este 
intreprindere legata de societatea SC Mobil Art Expert SRL, deoarece nu-si desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente. 
Solicitantul a declarat corect statutul intreprinderii acela de intreprindere autonoma. Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1.. La punctele 1.3 si 1.4 s-a bifat 
cu NU-deoarece in urma verificarilor in Bazele de Date SAPARD/FEADER,solicitantul nu se regaseste si nici nu a mai beneficiat de fonduri pentru aceeasi tip de investitie.- 
Totodata s-au facut verificari in Recom, si s-a constatat ca domnul DRAGOMIR MARIUS este asociat unic la SC MOBIL ART EXPERT SRL, cod CAEN autorizat 4778 “ 
Comert cu amanuntul al altor bunuri noi, in magazine specializate”. Solicitantul respectiv persoana fizica Dragomir Marius nu este intreprindere legata de societatea SC 
Mobil Art Expert SRL, deoarece nu-si desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente. Solicitantul a declarat corect statutul 
intreprinderii acela de intreprindere autonoma. Documentul listat din RECOM este atasat la Fisa E 3.1.. Proiectul este neeligibil deoarece nu sunt indeplinite criteriile 
generale de eligibilitate EG1 si EG2, astfel:Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG1, deoarece in urma solicitarii de informatii suplimentare prin E3.4, solicitantul a 
raspuns PARTIAL la aceste informatii ( solicitantul nu a prezentat situatiile, financiare pe anul 2011 pentru SC Mobil Art Expert SRL). In schimb solicitantul a prezentat, 
documente NESOLICITATE prin E3.4 si anume, a refacut capitolele 2.4, 3.2, 9.2 din Memoriul justificativ, obiectivele si indicatorii de monitorizare din MJ si CF, a diminuat 
numarul salariatilor propusi initial prin proiect, de la 8 salariati la 6 salariati, precum si “Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor”, unde 
bifeaza tipul intreprinderii Dragomir Marius ca fiind “ intreprindere partenera” cu intreprinderea SC Mobil Art Expert SRL. - Nu este indeplinit nici criteriul de eligibilitate EG2-
,,Solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei’".In urma intocmirii matricei de viabilitate a rezultat ca,nu toti indicatorii ,,Respecta criteriul” (nu se respecta 
indicatorul I5). Proiectul este neeligibil deoarece nu sunt indeplinite criteriile generale de eligibilitate EG1 si EG2, astfel:Nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG1, 
deoarece in urma solicitarii de informatii suplimentare prin E3.4, solicitantul a raspuns PARTIAL la aceste informatii ( solicitantul nu a prezentat situatiile, financiare pe anul 
2011 pentru SC Mobil Art Expert SRL). In schimb a prezentat, documente NESOLICITATE prin E3.4 si anume, a refacut capitolele 2.4, 3.2, 9.2 din Memoriul justificativ, 
obiectivele si indicatorii de monitorizare din MJ si CF, a diminuat numarul salariatilor propusi initial prin proiect, de la 8 salariati la 6 salariati, precum si “Declaratia privind 
incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor”, unde bifeaza tipul intreprinderii Dragomir Marius ca fiind “ intreprindere partenera” cu intreprinderea SC Mobil Art 
Expert SRL. - Nu este indeplinit nici criteriul de eligibilitate EG2-,,Solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei’".In urma intocmirii matricei de viabilitate a 
rezultat ca,nu toti indicatorii ,,Respecta criteriul” (nu se respecta indicatorul I5). - Nu este indeplinit nici criteriul de eligibilitate EG2-,,Solicitantul trebuie sa demonstreze 
viabilitatea. investitiei’".In urma intocmirii matricei de viabilitate a rezultat ca,nu toti indicatorii ,,Respecta criteriul” (nu se respecta indicatorul I5). Criteriul de eligibilitate EG
NU este indeplinit deoarece,,Solicitantul trebuie sa demonstreze viabilitatea. investitiei".In urma verificarii matricei de viabilitate a rezultat ca,nu toti indicatorii ,,Respecta 
criteriul” (nu se respecta indicatorul I5). Nu a mai fost completat Bugetul indicativ deoarece proiectul este neeligibil. Nu a mai fost completat Bugetul indicativ deoarece 
proiectul este neeligibil. Nu s-a mai realizat verificareaa rezonabilitatii preturilor,deoarece proiectul este neeligibil. Nu s-a mai realizat verificareaa rezonabilitatii 
preturilor,deoarece proiectul este neeligibil. Nu a mai fost completat Planul financiar deoaRECE PROIECTUL ESTE neeligibil. Nu a mai fost completat Planul financiar 
deoarece PROIECTUL ESTE NEELIGIBIL. La punctul 6 s-a bifat "DA" solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin , a fractionat artificial patrimoniu in 
scopul depasirii plafonului maxim in cadrul masurii 312, astfel:. - La vizita in teren, fiind expert 2 la un alt proiect, am constatat ca in aceeasi locatie urma sa se 
implementeze un alt proiect si anume cel al solicitantului PIETREANU VIORICA, avind ca obiect de activitate cel conform codului CAEN 1629, care isi propune prin proiect 
achizitionarea de utilaje pentru productie de peleti.D-na Pietreanu Viorica detine un Contract de vinzare- cumparare( nr. 21/ 06.01.2012) pentru suprafata de 8679, 00 mp 
teren intravilan situat in comuna Vitanesti, sat Purani si cladirile aflate pe acest teren: C1 – 67,00 mp, C2 – 1494, 00 mp, C3 – 626, 00 mp si C5 – 35,00 mp. Cei 2 
reprezentanti legali respectiv d-nul Dragomir Marius si d-na Pietreanu Viorica au prezentat ca locatie pentru implementarea celor 2 proiecte, aceeasi cladire, respectiv Ane
C2 in suprafata de 1494 mp in care vor implementa amindoi cele 2 proiecte depuse in aceeasi sesiune.Conditiile din teren nu permit realizarea investitiei solicitantului 
Dragomir Marius, deoarece nu exista acces separat la locul de implementare a celor 2 proiecte, nu exista delimitari ale amplasamentului solicitantului Dragomir Marius, fata 
de amplasamentul proiectului apartinind solicitantului Pietreanu Viorica, iar utilitatile sunt comune.Din analiza documentara, s-a constatat ca domnul Dragomir Marius nu si-
a propus nici prin proiect, cheltuieli pentru realizarea unei delimitari fata de celalalt solicitant, pentru acces separat la cladirea unde va amplasa investitia si nici pentru acces 
separat la utilitati La punctul 6 s-a bifat "DA" solicitantul a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin a fractionat imobilul in scopul depasirii plafonului maxim
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INFIINTAREA FABRICII DE 
PRODUSE DIN MATERIAL 

PLASTIC
SC 

TERMOSISTEM 
EHP SRL

TELEORMAN
Comuna/Oras 
PERETU Sat 

PERETU
- - - - - - - - - - 234.660 0 199.461 0 35.199 195.474.368

Din verificarile in RECOM, au rezultat urmatoarele: RUSU DANIELA este asociat unic si administrator la SC TERMOSISTEM EHP SRL, comuna Peretu, judetul 
Teleorman, cod CAEN principal 2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic, care a depus pe masura 312 cererea de finantare cu 
nr.F312M011233600085/28.09.2013. Isi propune angajarea unui numar de 8 salariati.1.RUSU DANIELA este asociat cu 50%si administrator la SC MARKET EHP SRL, 
impreuna cu RUSU DORINEL, care detine 50% din actiuni. Societatea are cod CAEN principal 4719 - comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse nealimentare si la sfarsitul anului 2012 are 1(un)angajat.2.RUSU DORINEL este asociat unic si administrator la SC TELDOR SRL, din Bucuresti, 
cod CAEN principal 4120 - lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, care la sfarsitul anului 2012 nu are niciun angajat.3. RUSU DANIELA este asociat 
cu 30% actiuni si administrator la SC DOR CONSTRUCT SRL, impreuna cu RUSU DORINEL, care detine 70% din actiuni. Societatea are cod CAEN principal 4120 - 
lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale care la sfarsitul anului 2012 nu are niciun angajat.Nu se respecta declaratia privind încadrarea în categoria 
micro-intreprinderilor, intrucat responsabilul legal nu a declarat ca este actionar la alte doua societati comerciale, legate de SC TERMOSISTEM EHP SRL.Verificarea s-a 
efectuat in baza Instrucţiunii de lucru nr. 221 de modificare a Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea cererilor de finanţare pentru proiectele de investiţii 
M121, M123, Schema N578/2009, M312, Formulare, Fişa de verificare specifică a eligibilității E3.1, cod manual M01- 02: M312 - a fost detaliat punctul 6 din fisa E3.1 
referitor la crearea de condiții artificiale cu indicatori specifici de verificare, a fost detaliată verificarea eligibilității solicitantului pentru încadrarea în categoria solicitanților 
eligibili – microîntreprindere, a fost detaliată verificarea acţionarului/asociatului majoritar/i al/ai solicitantului, inclusiv pentru persoane fizice. 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 M312, 
Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E31 , cod manual M01-02:M312 versiunea 7 aprobata prin OMADR nr.29/25.02.2013 Verificarea crearii de conditii 
artificiale 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 M312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E31 , cod manual M01-02:M123versiunea 7 aprobata prin OMADR nr.29/25.02.2013 3.1 Terenul in 
suprafata de 3963 mp, pe care se propune a se implementa proiectul pe masura 312, cu titlul ,,Infiintarea fabricii de produse din material plastic” de catre SC 
TERMOSISTEM EHP SRL este vandut de catre RUSU DORINEL si RUSU DANIELA catre SC TERMOSISTEM EHP SRL prin contractul de vanzare-cumparare cu 
incheierea nr.1943/21.09.2012.7.1 Certificate de atestare fiscala - sunt depuse in copie, nu in original cum solicita metodologia de verificare a eligibilitatii. 11.3 Declaraţia 
privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilorDin verificarile in RECOM, au rezultat urmatoarele: RUSU DANIELA este asociat unic si administrator la SC 
TERMOSISTEM EHP SRL, comuna Peretu, judetul Teleorman, cod CAEN principal 2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic, care a 
depus pe masura 312 cererea de finantare cu nr.F312M011233600085/28.09.2013. Isi propune angajarea unui numar de 8 salariati.1.RUSU DANIELA este asociat cu 
50%si administrator la SC MARKET EHP SRL, impreuna cu RUSU DORINEL, care detine 50% din actiuni. Societatea are cod CAEN principal 4719 - comert cu 
amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare si la sfarsitul anului 2012 are 1(un)angajat.2.RUSU DORINEL este asociat unic 
si administrator la SC TELDOR SRL, din Bucuresti, cod CAEN principal 4120 - lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, care la sfarsitul anului 2012 n
are niciun angajat.3. RUSU DANIELA este asociat cu 30% actiuni si administrator la SC DOR CONSTRUCT SRL, impreuna cu RUSU DORINEL, care detine 70% din 
actiuni. Societatea are cod CAEN principal 4120 - lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale care la sfarsitul anului 2012 nu are niciun angajat.Nu se 
respecta declaratia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor, intrucat responsabilul legal nu a declarat ca este actionar la alte doua societati comerciale, legate 
de SC TERMOSISTEM EHP SRL.Verificarea s-a efectuat in baza Instrucţiunii de lucru nr. 221 de modificare a Manualului de procedură pentru evaluarea şi selectarea 
cererilor de finanţare pentru proiectele de investiţii M121, M123, Schema N578/2009, M312, Formulare, Fişa de verificare specifică a eligibilității E3.1, cod manual M01- 02: 
M312 - a fost detaliat punctul 6 din fisa E3.1 referitor la crearea de condiții artificiale cu indicatori specifici de verificare, a fost detaliată verificarea eligibilității solicitantului 
pentru încadrarea în categoria solicitanților eligibili – microîntreprindere, a fost detaliată verificarea acţionarului/asociatului majoritar/i al/ai solicitantului, inclusiv pentru 
persoane fizice. Din verificarile in RECOM, au rezultat urmatoarele: RUSU DANIELA este asociat unic si administrator la SC TERMOSISTEM EHP SRL, comuna Peretu, 
judetul Teleorman, cod CAEN principal 2221 - Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic, care a depus pe masura 312 cererea de finantare cu 
nr.F312M011233600085/28.09.2013. Isi propune angajarea unui numar de 8 salariati.1.RUSU DANIELA este asociat cu 50%si administrator la SC MARKET EHP SRL, 
impreuna cu RUSU DORINEL, care detine 50% din actiuni. Societatea are cod CAEN principal 4719 - comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare 
predominanta de produse nealimentare si la sfarsitul anului 2012 are 1(un)angajat.2.RUSU DORINEL este asociat unic si administrator la SC TELDOR SRL, din Bucuresti, 
cod CAEN principal 4120 - lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale care la sfarsitul anului 2012 nu are niciun angajat 3 RUSU DANIELA este asoci
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ACHIZITIONARE 

ECHIPAMENTE PRODUCTIE 
CINEMATOGRAFICA

S.C. LENS FLARE 
S.R.L. TELEORMAN

Comuna/Oras 
BOTOROAGA Sat 

BOTOROAGA
- - - - - - - - - - 43.487 0 30.440 0 13.046 195.504.808

La pct.1.1 s-a bifat ,,NU'',deoarece ca urmare a verificarilor prin serviciul online RECOM al ONRC pentru verificare daca solicitantul se incadreaza in categoria 
microintreprinderilor,s-a constatat ca solicitantul SC LENS FLARE SRL, nu a declarat corect statutul intreprinderii(autonoma,partenera sau legata). S-a constatat ca 
reprezentantul legal de proiect ,dL.Dorobantu Alexandru este asociat unic si administrator cu 50%,cota de participare la beneficii si pierderi la SC ZEBRA COLOR 
SRL,societate care are activitate principala CAEN 7420-Activitati fotografice iar in secundar are ca activitati autorizate cf.art.15 din L359/2004,urmatoarele:CAEN 
5912(Activitati de postproductie cinematografica,video si de programe de televiziune)si CAEN 5913(Activitati de distributie a fimelor cinematografice,video si a programelor 
de televiziune)deci desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta.In doc.11.3 Declaratie privind incadrarea in categoria microintreprinderilor(Anexa 4.1),solicitantul a bifat 
tipul intreprinderii ca fiind autonoma,fara a lua in calcul faptul ca cele doua intreprinderi sunt legate prin intermediul d-lui Dorobantu Alexandru-asociat majoritar si 
administrator,in conformitate cu prevederile Lg.346/2004,art.4 indice 4 alin(1)coroborate cu prevederile alin(4). S-a printat si atasat extrasul cu rezultatul verificarilor in 
RECOM si s-a atasat la dosarul administrativ.In aceasta situatie cf.manualului de procedura versiunea 07 ,,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''. Pct.1.2 din formular s-a bifat ,,NU'',deoarece nu se considera 
indeplinit pct.3 din Declaratia F din cererea de finantare cu privire la ,,Declar ca toate informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate sunt corecte si 
ma angajez sa respect conditiile cerute in reglementarile referitoare la prezentul program si pe cele legate de proiectul anexat si sa furnizez periodic,la cerere,documente 
justificative necesare''. Pentru pct.1.3,1.4 si 1.5 s-a bifat ,,NU'',deoarece solicitantul nu se regaseste in Bazele de date privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate,nu 
a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru aceeasi activitate iar actionariatul este reprezentat de asociat unic si administrator in persoana d-lui Dorobantu 
Alexandru,reprezentant legal de proiect care nu are proiect aprobat sau in derulare in cadrul aceleasi masuri. La pct.1.1 s-a bifat ,,NU'',deoarece in urma verificarilor prin 
serviciul online RECOM al ONRC pentru verificare daca solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor,s-a constatat ca solicitantul SC LENS FLARE SRL, nu a 
declarat corect statutul intreprinderii(autonoma,partenera sau legata). S-a constatat ca reprezentantul legal de proiect ,dl.Dorobantu Alexandru este asociat unic si 
administrator cu 50%,cota de participare la beneficii si pierderi la SC ZEBRA COLOR SRL,societate care are activitate principala CAEN 7420-Activitati fotografice iar in 
secundar are ca activitati autorizate cf.art.15 din L359/2004,urmatoarele:CAEN 5912(Activitati de postproductie cinematografica,video si de programe de televiziune)si 
CAEN 5913(Activitati de distributie a fimelor cinematografice,video si a programelor de televiziune)deci desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta.In doc.11.3 
Declaratie privind incadrarea in categoria microintreprinderilor(Anexa 4.1),solicitantul a bifat tipul intreprinderii ca fiind autonoma,fara a lua in calcul faptul ca cele doua 
intreprinderi sunt legate prin intermediul d-lui Dorobantu Alexandru-asociat majoritar si administrator,in conformitate cu prevederile Lg.346/2004,art.4 indice 4 
alin(1)coroborate cu prevederile alin(4). S-a printat si atasat extrasul cu rezultatul verificarilor in RECOM si s-a atasat la dosarul administrativ.In aceasta situatie 
cf.manualului de procedura versiunea 07 ,,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''. Pct.1.2 din formular s-a bifat ,,NU'',deoarece nu se considera indeplinit pct.3 din Declaratia F din cererea de finantare cu privire 
la ,,Declar ca toate informatiile din prezenta cerere de finantare si din documentele anexate sunt corecte si ma angajez sa respect conditiile cerute in reglementarile 
referitoare la prezentul program si pe cele legate de proiectul anexat si sa furnizez periodic,la cerere,documente justificative necesare''. Pentru pct.1.3,1.4 si 1.5 s-a bifat 
,,NU'',deoarece solicitantul nu se regaseste in Bazele de date privind alte finantari pentru acelasi tip de activitate,nu a mai beneficiat de fonduri nerambursabile pentru 
aceeasi activitate iar actionariatul este reprezentat de asociat unic si administrator in persoana d-lui Dorobantu Alexandru,reprezentant legal de proiect care nu are proiect 
aprobat sau in derulare in cadrul aceleasi masuri. S-au solicitat informatii suplimentare in data de 12.06.2013 si s-a raspuns in data de 19.06.2013. In urma verificarii 
criteriilor generale de eligibilitate s-a constatat ca solicitantul SC LENS FLARE SRL,nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1,din urmatoarele motive: - nu se incadreaza 
in categoria beneficiarilor eligibili intrucat nu a declarat corect statutul intreprinderii(autonoma,partenera sau legata); S-a constatat ca reprezentantul legal de proiect 
,dl.Dorobantu Alexandru este asociat unic si administrator cu 50%,cota de participare la beneficii si pierderi la SC ZEBRA COLOR SRL,societate care are activitate 
principala CAEN 7420-Activitati fotografice iar in secundar are ca activitati autorizate cf.art.15 din L359/2004,urmatoarele:CAEN 5912(Activitati de postproductie 
cinematografica,video si de programe de televiziune)si CAEN 5913(Activitati de distributie a fimelor cinematografice,video si a programelor de televiziune)deci desfasoara 
activitatea pe aceeasi piata relevanta.In aceasta situatie cf.manualului de procedura versiunea 07 ,,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''. S-a bifat ,,NU'' la criteriul de eligibilitate EG2,intrucat solicitantul 
este neeligibil situatie in care nu poate fi demonstrata viabilitatea investitiei. S-au solicitat informatii suplimentare in data de 12.06.2013 si s-a raspuns in data de 
19 06 2013 In urma verificarii criteriilor generale de eligibilitate s-a constatat ca solicitantul SC LENS FLARE SRL nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1 di
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ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE SPECIFICE 

PENTRU FABRICAREA 
ARTICOLELOR DE AMBALAJ 
DIN MATERIAL PLASTIC SC 

MYLAVYCRYS SRL  , 
COMUNA ORBEASCA  , 
JUDETUL TELEORMAN

SC 
MYLAVYCRYS 

SRL
TELEORMAN

Comuna/Oras 
ORBEASCA Sat 

LACENI
- - - - - - - - - - 122.870 0 104.439 0 18.430 195.609.247

S-a verificat in RECOM si s-a constatat ca doamna Mitican Milica este asociat unic in cadrul societatii SC MYLAVYCRYS SRL ,cu cota de participare la beneficii si pierderi 
de 100%.Doamna Mitican Milica nu a mai fost gasita in urma verificarii in RECOM in alte societati.Declaratia privind incadrarea in categoria IMM a fost corecta.Este 
indeplinit statutul de microintreprindere.S-a printat si s-a atasat extrasul tiparit cu rezultatul verificarii din RECOM, s-a atasat la dosarul administrativ.La punctul 1.3 s-a bifat 
cu NU deoarece solicitantul nu se regaseste in baza de date privind alte finantari nerambursabile.La punctul 1.4 s-a bifat cu NU deoarece solicitantul nu a mai beneficiat de 
fonduri nerambursabile pentru acceasi activitate.La punctul 1.5 s-a bifat cu NU deoarece doamna Mitican Milica este asociat unic si nu are proiecte aprobate sau in derulare 
in cadrul aceleiasi masuri. In urma verificarilor prin serviciul online RECOM al ONRC pentru a se stabili daca solicitantul se incadreaza in categoria microintreprinderilor,s-a 
constatat ca reprezentantul legal de proiect doamna Mitican Milica este asociat unic in cadrul societatii SC MYLAVYCRYS SRL ,cu cota de participare la beneficii si pierde
de 100%.In aceasta situatie s-a constatat ca solicitantul a completat corect declaratia 4.1 si indeplineste statutul de microintreprindere. S-a printat si atasat extrasul cu 
rezultatul verificarilor in RECOM si s-a atasat la dosarul administrativ. La criteriu EG1 s-a bifat cu NU deoarece microintreprinderea SC MYLAVYCRYS SRL isi propune pr
proiect sa-si desfasoarea activitatea in spatiu rural.La vizita pe teren s-a constatat ca societatea detine in baza Contractului de comodat nr 1701/25.09.2012 ,contract valabil 
pe o perioada nedeterminata ,anexa in suprafata de 40mp ,care este insuficienta pentru depozitarea celor trei utilaje solicitate,pentru activitatea de productie a celor 5 
angajati , pentru depozitarea materiei prime si a produsului finit.La criteriu EG6 s-a bifat cu NU deoarece in baza Contractului de comodat nr 1701/25.09.2012 ,valabil pe o 
perioada nedeterminata solicitantul detine anexa garaj in suprafata de 40mp suprafata insuficienta pentru activitatea de productie a celor 5 angajati,pentru depozitarea 
utilajelor,a materiilor prime si a produsului finit. Pentru criteriul de eligibilitate EG1 s-a bifat ,,Nu'',deoarece spatiul destinat desfasurarii activitatii propuse prin proiect 
respectiv 40mp(cf.contractului de comodat) este insuficient,fapt constatat si la vizita pe teren.In aceasta situatie(spatiu insuficient pentru amplasarea utilajelor propuse prin 
proiect si desfasurarea activitatii a unui numar de 5 angajati) s-a considerat ca solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG6 motiv pentru care s-a bifat ,,Nu''. 
Deoarece proiectul este neeligibil ,nu a mai fost necesara matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare. Deoarece proiectul este neeligibil,nu a mai fost necesara 
matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare. La punctul 3.5 s-a bifat cu nu este cazul deoarece solicitantul nu si-a prins cheltuieli diverse si neprevazute. 
Solicitantul nu are prevazute in buget cheltuieli diverse si neprevazute. Verificarea rezonabilitatii preturilor nu a mai fost necesara ,proiectul este neeligibil. Verificarea 
rezonabilitatii preturilor nu a mai fost necesara,proiectul fiind neeligibil. Deoarece proiectul este declarat neeligibil,nu s-a mai completat planul financiar. Deoarece proiectul 
este declarat neeligibil, nu s-a completat planul financiar. Solicitantul nu a creat conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin,plati. Solicitantul nu a creat conditii artificiale 
pentru a beneficia de plati(sprijin). Proiectul este neeligibil deoarece nu sunt indeplinite toate criteriile de eligibilitate. Proiectul este neeligibil,deoarece nu sunt indeplinite 
toate criteriile de eligibilitate.
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ACHIZITIE UTILAJE 
PRODUCTIE MOBILIER IN 

SAT RADOIESTI-VALE, 
COMUNA RADOIESTI, 
JUDETUL TELEORMAN

S.C. BAMWOOD 
S.R.L. TELEORMAN

Comuna/Oras 
RADOIESTI Sat 

RADOIESTI-VALE
- - - - - - - - - - 146.961 0 124.917 0 22.044 195.734.164

Din verificarile efectuate in RECOM, a rezultat ca Vocheci Loredana-Marieta este actionar 50% la SC BAMBINI SRL impreuna cu Vocheci Marius-Daniel, tot cu 50%, care 
are obiect principal de activitate 4719 - comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare, dar in secundar are cod 
CAEN identic cu al SC BAMWOOD SRL, respectiv 3109 - Fabricarea de mobila.Totodata, SC BAMBINI SRL are sediu secundar in municipiul Rosiori de Vede, strada 
Sf.Teodor, nr.137, judetul Teleorman, unde are ca activitate autorizata cod CAEN 3109 si 2223.Verificand numarul de personal, SC BAMWOOD SRL isi propune angajarea 
a 5 salariati, iar conform verificarii in RECOM, SC BAMBINI SRL, unde Vocheci Loredana-Marieta este actionar50%, are la finele anului 2012 un numar de 6 salariati.In 
acest caz, intreprinderea nu mai indeplineste statutul de microintreprindere, depasind numarul de 9 salariati.Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor 
este eronat completata, deci cererea de finantare este neeligibila. 4.4 - Din analiza ofertelor prezentate, a rezultat:1.DANIBRUM Bacau-conforma2.IPEMA GOUP PLUS 
TECHNOLOGIES SRL Bucuresti - neconforma - oferta nu este datata si semnata si nu este adresata solicitantei.3.ROLEM Ilfov - conforma4.Oferta pentru scule si 
dispozitive - nu este datata, personalizata si semnata si nu este adresata solicitantei.5.EDELWEIS GRUP - nu este datata, personalizata si semnata si nu este adresata 
solicitantei.4.5 - Declaraţia proiectantului semnata si stampilata privind sursa de preturi nu exista in SF. Din verificarile efectuate in RECOM, a rezultat ca Vocheci Loredana-
Marieta este actionar 50% la SC BAMBINI SRL impreuna cu Vocheci Marius-Daniel, tot cu 50%, care are obiect principal de activitate 4719 - comert cu amanuntul in 
magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare, dar in secundar are cod CAEN identic cu al SC BAMWOOD SRL, respectiv 3109 - Fabricare
de mobila.Totodata, SC BAMBINI SRL are sediu secundar in municipiul Rosiori de Vede, strada Sf.Teodor, nr.137, judetul Teleorman, unde are ca activitate autorizata cod 
CAEN 3109 si 2223.Verificand numarul de personal, SC BAMWOOD SRL isi propune angajarea a 5 salariati, iar conform verificarii in RECOM, SC BAMBINI SRL, unde 
Vocheci Loredana-Marieta este actionar50%, are la finele anului 2012 un numar de 6 salariati.In acest caz, intreprinderea nu mai indeplineste statutul de microintreprindere, 
depasind numarul de 9 salariati.Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor este eronat completata, deci cererea de finantare este neeligibila.EG 6-3. 3.1 
Documente pentru terenurile si cladirile pe/in care sunt/vor fi realizate investitiile : contract de comodat pentru cladirea in care se va realiza investitia- in Contractul de 
comodat cu incheierea 1153/19.09.2012 nu este stipulat dreptul de acces in incinta si nici drept de folosinta a utilitatilor.La vizita in teren solicitanta depune Act aditional 
nr.1/25.11.20120 la contractul de comodat, in carecomodat ii da drpet de folosinta a utilitatilor retea de alimentare cu apa, retea canalizare si retea energie electrica, care se 
vor factura catre SC BAMWOOD SRL, dar nici in actul aditional nu se face referire la dreptul de acces in incinta in care se afla cladirea.4.4 - Din analiza ofertelor 
prezentate, a rezultat:1.DANIBRUM Bacau-conforma2.IPEMA GOUP PLUS TECHNOLOGIES SRL Bucuresti - neconforma - oferta nu este datata si semnata si nu este 
adresata solicitantei.3.ROLEM Ilfov - conforma4.Oferta pentru scule si dispozitive - nu este datata, personalizata si semnata si nu este adresata solicitantei.5.EDELWEIS 
GRUP - nu este datata, personalizata si semnata si nu este adresata solicitantei.4.5 - Declaraţia proiectantului semnata si stampilata privind sursa de preturi nu exista in SF
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  CONSTRUIRE SPATII 
PRODUCTIE CONFECTII 

METALICE PLASE SUDATE SI 
CUIE LA S.C. METAL TEAM 
S.R.L. IN COM. CALINESTI, 

JUD. TELEORMAN

SC METAL TEAM 
SRL TELEORMAN

Comuna/Oras 
CALINESTI Sat 

CALINESTI
- - - - - - - - - - 230.325 0 195.776 0 34.549 195.929.940

Punctul 1.5 Verificarea punctului 1.5 s-a efectuat in conformitate cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile 
instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin 
această măsură. EG2 1. Studiul de fezabilitate nu respecta modelul cadru pentru solicitantii privati:- Punctul 2.5 din cadrul studiului de fezabilitate nu cuprinde informatii 
referitoare la concurenta, strategia de piata aplicata in vederea valorificarii produselor obtinute prin implementarea proiectului.- In cadrul punctelor 3.2.2 si 3.6 nu este 
descrisa structura constructiva necesara amenajarii cailor de acces necesare investitiei si nu sunt alocate in acest sens sume in cadrul capitolului 2 Cheltuieli pentru 
asigurarea utilitatilor necesare obiectivului din bugetul indicativ.- Pentru justificarea sumelor incadrate ca si cheltuieli eligibile in cadrul capitolului 3 Cheltuieli pentru 
proiectare si asistenta tehnica solicitantul nu ataseaza in cadrul studiului de fezabilitate oferte de pret sau extras din baza de date preturi.- Nu este descrisa in cadrul 
punctului 7 din SF, forta de munca necesara realizarii investitiei;2. Viabilitatea economica In cadrul proiectului nu a fost descris modul in care s-au calculat veniturile, fiind 
imposibil de verificat modul in care au fost stabilite valorile prezentate in anexele B1- B8, datele oferite sunt neconcludente in raport cu descrierile facute in cadrul studiului 
de fezabilitate.Nu a fost descris modul in care s-a previzionat cantitatea de produse vandute, pretul de vanzare utilizat in acord cu datele investitionale propuse, in acord cu 
potentialul zonei, cu concurenta din zona. Urmare a celor mentionate mai sus nu putem considera ca este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2. Întrucât nu sunt îndeplinite 
condiţiile de eligibilitate, nu au fost solicitate informaţii suplimentare. EG2 1. Studiul de fezabilitate nu respecta modelul cadru pentru solicitantii privati:- Punctul 2.5 din 
cadrul studiului de fezabilitate nu cuprinde informatii referitoare la concurenta, strategia de piata aplicata in vederea valorificarii produselor obtinute prin implementarea 
proiectului.- In cadrul punctelor 3.2.2 si 3.6 nu este descrisa structura constructiva necesara amenajarii cailor de acces necesare investitiei si nu sunt alocate in acest sens 
sume in cadrul capitolului 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului din bugetul indicativ.- Pentru justificarea sumelor incadrate ca si cheltuieli eligibile in 
cadrul capitolului 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica solicitantul nu ataseaza in cadrul studiului de fezabilitate oferte de pret sau extras din baza de date 
preturi.- Nu este descrisa in cadrul punctului 7 din SF, forta de munca necesara realizarii investitiei;2. Viabilitatea economica In cadrul proiectului nu a fost descris modul in 
care s-au calculat veniturile, fiind imposibil de verificat modul in care au fost stabilite valorile prezentate in anexele B1- B8, datele oferite sunt neconcludente in raport cu 
descrierile facute in cadrul studiului de fezabilitate.Nu a fost descris modul in care s-a previzionat cantitatea de produse vandute, pretul de vanzare utilizat in acord cu datele 
investitionale propuse, in acord cu potentialul zonei, cu concurenta din zona. Urmare a celor mentionate mai sus nu putem considera ca este indeplinit criteriul de 
eligibilitate EG2. Întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate, nu au fost solicitate informaţii suplimentare. Intrucat proiectul a fost declarat neeligibil nu s-au mai 
completat matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare, bugetul indicativ, precum si punctele 4, 5. Intrucat proiectul a fost declarat neeligibil nu s-au mai 
completat matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare, bugetul indicativ, precum si punctele 4, 5. Intrucat proiectul a fost declarat neeligibil nu s-au mai 
completat matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare, bugetul indicativ, precum si punctele 4, 5. Punctul 6Verificarea punctului 6 s-a efectuat in conformitate 
cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca 
solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură.Astfel, in raport cu precizările metodologice, s-au 
identificat cel puțin două elemente comune (amplasare proiect și consultant/ proiectant) care pot conduce la crearea unor condiţii artificiale în cazul cererilor de finanțare 
F312M011233600073 si F312M011233600081, asa cum reiese din doc. 16. În plus cele 2 cereri de finanțare au similitudini și din alte puncte de vedere: sediu social, teren, 
obiectul de activitate finantat prin proiect, legaturi familiale. Elemente comune : 1. Acelaşi amplasament (comună) al proiectului - proiectele au aceeasi localizare, sat 
Calinesti, comuna Calinesti, judetul Teleorman. Terenurile sunt invecinate, au fost vandute solicitantilor de catre aceleasi persoane fizice Draghici Mihail si Dragici Emilia 
(dna. Draghici Emilia este asociatul unic si administratorul SC METAL TEAM SRL), avand urmatoarele caracteristici :- SC GALVANIZARE SRL – teren in suprafata de 301 
mp identificat cu numar cadastral 20413 situat in comuna Calinesti, judetul Teleorman. - SC METAL TEAM SRL – teren in suprafata de 2372 mp identificat cu numar 
cadastral 20414 situat in comuna Calinesti, judetul Teleorman. 2. In ceea ce priveste reprezentantul legal al proiectului - nu se regaseste acelasi reprezentant legal in cadrul 
celor 2 proiecte, insa exista suspiciunea ca intre cei doi reprezentanti legali exista grad de rudenie.- SC GALVANIZARE SRL – reprezentant legal DRAGHICI ANCA SILVI
SC METAL TEAM SRL – reprezentant legal DRAGHICI EMILIA3. Acelaşi consultant al proiectului se regăseşte la două sau mai multe proiecte - cele 2 proiecte au aceeasi 
firma de consultanta SC PRIMA GRUP SRL si acelasi proiectant, respective SC IRISMART SRL.4. Ambele societati au fost infiintate in aceeasi zi, respectiv 07.09.2012, 
conform certificatelor ORC atasate.5. Cele doua societati au acelasi sediu social, respectiv sat Calinesti, comuna Calinesti, judetul Teleorman.6. Prin cele doua proiecte 
depuse se doreste finantare specifica acelorasi coduri CAEN 2593, 2599, astfel: - SC GALVANIZARE SRL doreste construirea unor spatii de productie confectii metalice 
trefilare sarma cuie- SC METAL TEAM SRL doreste construirea unor spatii productie confectii metalice plase sudate cuie 7 Codurile CAEN principale ale celor dou
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 CONSTRUIRE SPATII 
PRODUCTIE CONFECTII 
METALICE TREFILARE 

SARMA CUIE LA SC 
GALVANIZARE SRL IN COM. 

CALINESTI, JUD. TELEORMAN

SC 
GALVANIZARE 

SRL
TELEORMAN

Comuna/Oras 
CALINESTI Sat 

CALINESTI
- - - - - - - - - - 229.427 0 195.013 0 34.414 196.124.953

Punctul 1.2 Declaraţia F pe propria raspundere a solicitantului este asumata prin semnatura de solicitantul si reprezentantul legal al proiectului, dna. Draghici Anca Silvia 
insa, intrucat pe parcursul verificarii dosarului cererii de finantare s-au identificat elemente care nu respecta conditiile de eligibilitate, putem considera ca nu se indeplinesc 
punctele 2 si 3 din cadrul Declaratiei pe propria raspundere F.Punctul 1.5Verificarea punctului 1.5 s-a efectuat in conformitate cu cerințele notei APDRP înregistrată la 
CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor de lucru nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor 
artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această măsură. EG2 1. Studiul de fezabilitate nu respecta modelul cadru pentru solicitantii privati:- Punctul 2.5 
din cadrul studiului de fezabilitate nu cuprinde informatii referitoare la concurenta, strategia de piata aplicata in vederea valorificarii produselor obtinute prin implementarea 
proiectului.- In cadrul punctelor 3.2.2 si 3.6 nu este descrisa structura constructiva necesara amenajarii cailor de acces necesare investitiei si nu sunt alocate in acest sens 
sume in cadrul capitolului 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului din bugetul indicativ.- Punctul 3.8 nu este completat in conformitate cu prevederile 
din modelul cadru al studiului de fezabilitate. Astfel, in cadrul acestui punct sunt prezentate doar utilajele si echipamentele incadrate in linia bugetara 4.4 Utilaje si 
echipamente fara montaj, mijloace de transport, alte achizitii specifice. Cu toate acestea, in cadrul bugetului indicativ se regasesc sume incadrate in categoria cheltuielilor 
eligibile si in liniile bugetare 4.2 si 4.3, sume care nu sunt justificate de catre solicitant.- Pentru justificarea sumelor incadrate ca si cheltuieli eligibile in cadrul capitolului 3 
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica solicitantul nu ataseaza in cadrul studiului de fezabilitate oferte de pret sau extras din baza de date preturi.- Devizele 
intocmite conform HG 28/2008 nu sunt corelate cu devizul general si cu bugetul indicativ pe linii bugetare.- Nu este descrisa in cadrul punctului 7 din SF, forta de munca 
necesara realizarii investitiei;2. Viabilitatea economica In cadrul proiectului nu a fost descris modul in care s-au calculat veniturile, fiind imposibil de verificat modul in care 
au fost stabilite valorile prezentate in anexele B1- B8, datele oferite sunt neconcludente in raport cu descrierile facute in cadrul studiului de fezabilitate.Nu a fost descris 
modul in care s-a previzionat cantitatea de produse vandute, pretul de vanzare utilizat in acord cu datele investitionale propuse, in acord cu potentialul zonei, cu concurenta 
din zona. Urmare a celor mentionate mai sus nu putem considera ca este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2. Întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate, nu au 
fost solicitate informaţii suplimentare. EG2 1. Studiul de fezabilitate nu respecta modelul cadru pentru solicitantii privati:- Punctul 2.5 din cadrul studiului de fezabilitate nu 
cuprinde informatii referitoare la concurenta, strategia de piata aplicata in vederea valorificarii produselor obtinute prin implementarea proiectului.- In cadrul punctelor 3.2.2
3.6 nu este descrisa structura constructiva necesara amenajarii cailor de acces necesare investitiei si nu sunt alocate in acest sens sume in cadrul capitolului 2 Cheltuieli 
pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului din bugetul indicativ.- Punctul 3.8 nu este completat in conformitate cu prevederile din modelul cadru al studiului de 
fezabilitate. Astfel, in cadrul acestui punct sunt prezentate doar utilajele si echipamentele incadrate in linia bugetara 4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de 
transport, alte achizitii specifice. Cu toate acestea, in cadrul bugetului indicativ se regasesc sume incadrate in categoria cheltuielilor eligibile si in liniile bugetare 4.2 si 4.3, 
sume care nu sunt justificate de catre solicitant.- Pentru justificarea sumelor incadrate ca si cheltuieli eligibile in cadrul capitolului 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta 
tehnica solicitantul nu ataseaza in cadrul studiului de fezabilitate oferte de pret sau extras din baza de date preturi.- Devizele intocmite conform HG 28/2008 nu sunt corelate 
cu devizul general si cu bugetul indicativ pe linii bugetare.- Nu este descrisa in cadrul punctului 7 din SF, forta de munca necesara realizarii investitiei;2. Viabilitatea 
economica In cadrul proiectului nu a fost descris modul in care s-au calculat veniturile, fiind imposibil de verificat modul in care au fost stabilite valorile prezentate in anexele 
B1- B8, datele oferite sunt neconcludente in raport cu descrierile facute in cadrul studiului de fezabilitate.Nu a fost descris modul in care s-a previzionat cantitatea de 
produse vandute, pretul de vanzare utilizat in acord cu datele investitionale propuse, in acord cu potentialul zonei, cu concurenta din zona. Urmare a celor mentionate mai 
sus nu putem considera ca este indeplinit criteriul de eligibilitate EG2. Întrucât nu sunt îndeplinite condiţiile de eligibilitate, nu au fost solicitate informaţii suplimentare. 
Intrucat proiectul a fost declarat neeligibil nu s-au mai completat matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare, bugetul indicativ, precum si punctele 4, 5. Intrucat 
proiectul a fost declarat neeligibil nu s-au mai completat matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare, bugetul indicativ, precum si punctele 4, 5. Intrucat 
proiectul a fost declarat neeligibil nu s-au mai completat matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare, bugetul indicativ, precum si punctele 4, 5. Punctul 
6Verificarea punctului 6 s-a efectuat in conformitate cu cerințele notei APDRP înregistrată la CRPDRP cu nr. 2290/ 27.02.2013 aplicând prevederile instrucțiunilor de lucru 
nr. 220 și 221 privind analizarea posibilității ca solicitantul să fi încercat crearea condiţiilor artificiale în scopul beneficierii de sprijin nerambursabil prin această 
măsură.Astfel, in raport cu precizările metodologice, s-au identificat cel puțin două elemente comune (amplasare proiect și consultant/ proiectant) care pot conduce la 
crearea unor condiţii artificiale în cazul cererilor de finanțare F312M011233600073 si F312M011233600081, asa cum reiese din doc. 16. În plus cele 2 cereri de finanțare 
au similitudini și din alte puncte de vedere: sediu social, teren, obiectul de activitate finantat prin proiect, legaturi familiale. Elemente comune : 1. Acelaşi amplasament 
(comună) al proiectului - proiectele au aceeasi localizare sat Calinesti comuna Calinesti judetul Teleorman Terenurile sunt invecinate au fost vandute solicitantilor

Page 373 of 394



m
ăs

ur
ă

co
m

po
ne

nt
ă 

PE
R

E/
 d

e 
m

in
im

is

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

C
S1

C
S2

C
S3

C
S4

C
S5

C
S6

C
S7

To
ta

lă

PE
R

E

To
ta

lă

PE
R

E

Total 
cumulat 
(valoare 
publică)

Criterii de Eligibilitate neîndeplinite

lic
ita

ţia

Pu
nc

ta
j

Standarde Criterii de selecţie Valoare eligibilă Valoare publică

C
on

tr
ib

uţ
ie

 p
riv

at
ă

Nr.cr
t.

Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

1293 312 C 01 12 3 36 00071 2012 9 28

REABILITAREA SI 
MODERNIZARE 

CONSTRUCTIE   EXISTENTA, 
SCHIMBARE DESTINATIE IN 
FABRICA DE MESTESUGURI 

SI ARTIZANAT, IMPREJMUIRE 
SI BRANSAMENT ELECTRIC

MARICA LIGIA 
GABRIELA TELEORMAN

Comuna/Oras 
NECSESTI Sat 

BELCIUG
- - - - - - - - - - 204.754 34.379 174.040 0 30.714 196.298.993

: Verificarea punctului 1.1 si 1.5 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 M312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1, cod manual M01-02 : M312 versiunea 07. Reverificarea eligibilitatii 
solicitantului s-a facut in baza Adresei nr.2290/27.02.2013. In urma verificarilor in RECOM s-au constatat urmatoarele: Punctul 1.1Marica Ligia Gabriela, persoana fizica 
neautorizata este asociata la 4 firme, din care:ECOFIL PROD SRL 40% din actiuniMKT MARKET CONSULTING SRL 100% din actiuniNOVA GUARD SRL 33,33% din 
actiuni, in dizolvare judiciaraSORAM CONSULT SRL 55% din actiuniNici-una din cele 4 firme nu isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta sau pe piete 
adiacente, prin urmare nu se pot considera legate cu solicitanta dupa autorizare.Marica Ligia Gabriela, persoana fizica neautorizata nu este partenera cu nici-una din cele 4 
firme.Punctul 1.5a) Marica Ligia Gabriela, persoana fizica neautorizata este asociata la 4 firme, din care:ECOFIL PROD SRL 40% din actiuniMKT MARKET CONSULTING 
SRL 100% din actiuniNOVA GUARD SRL 33,33% din actiuni, in dizolvare judiciaraSORAM CONSULT SRL 55% din actiuniNici-una din firme nu a fost gasita in Doc. 16, 
in RECOM, sau in bazele de date FEADR/SAPARD cu proiecte în curs de derulare (în curs de evaluare) sau cu proiecte contractate şi nefinalizate.b)Marica Ligia Gabriela, 
persoana fizica neautorizata nu a fost gasita in Doc. 16, in RECOM, sau in bazele de date FEADR/SAPARD cu proiect în curs de derulare (în curs de evaluare) sau cu 
proiect contractat şi nefinalizat. : Verificarea punctului 1.1 si 1.5 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 M312, Formulare, Fisa de verificare specifica a eligibilitatii E3.1, cod manual M01-02 : M312 versiunea 07. 
Reverificarea eligibilitatii solicitantului s-a facut in baza Adresei nr.2290/27.02.2013. In urma verificarilor in RECOM s-au constatat urmatoarele: Punctul 1.1Marica Ligia 
Gabriela, persoana fizica neautorizata este asociata la 4 firme, din care:ECOFIL PROD SRL 40% din actiuniMKT MARKET CONSULTING SRL 100% din actiuniNOVA 
GUARD SRL 33,33% din actiuni, in dizolvare judiciaraSORAM CONSULT SRL 55% din actiuniNici-una din cele 4 firme nu isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata 
relevanta sau pe piete adiacente, prin urmare nu se pot considera legate cu solicitanta dupa autorizare.Marica Ligia Gabriela, persoana fizica neautorizata nu este partenera 
cu nici-una din cele 4 firme.Punctul 1.5a) Marica Ligia Gabriela, persoana fizica neautorizata este asociata la 4 firme, din care:ECOFIL PROD SRL 40% din actiuniMKT 
MARKET CONSULTING SRL 100% din actiuniNOVA GUARD SRL 33,33% din actiuni, in dizolvare judiciaraSORAM CONSULT SRL 55% din actiuniNici-una din firme nu 
a fost gasita in Doc. 16, in RECOM, sau in bazele de date FEADR/SAPARD cu proiecte în curs de derulare (în curs de evaluare) sau cu proiecte contractate şi 
nefinalizate.b)Marica Ligia Gabriela, persoana fizica neautorizata nu a fost gasita in Doc. 16, in RECOM, sau in bazele de date FEADR/SAPARD cu proiect în curs de 
derulare (în curs de evaluare) sau cu proiect contractat şi nefinalizat. S-au solicitat informatii suplimentare in data de 06.09.2013. S-a raspuns la solicitare in data de 
18.09.2013. Raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare, si implicit modificarile din cadrul studiului de Fezabilitate nu au fost depuse in original. Declaratia pe propria 
raspundere a solicitantului privind asumarea modificarilor si corectitudinii datelor de asemenea este in copie xerox, fara a prezenta si originalul. Criterii de eligibilitate 
neindeplinite:EG1 si EG6Solicitanta nu a demonstrat dreptul de folosinta/servitute asupra drumului de acces la investitie.Conform documentelor justificative (contractul de 
vanzare cumparare, Extrasul de Carte Funciara) spatiul pe care se va implementa investitia este inconjurat de domeniul Primariei necsesti.Adeverinta de la primaria 
Necsesti in copie, nu tine loc de document justificativ recunoscut de legislatia in vigoare, pentru demonstrarea dreptului de acces/ servitute la terenul pe care va fi amplasa
investitia.In plus nu este dovedita permisiunea asupra proprietarului de teren pentru tranzitarea retelelor de utilitati pe proprietatea acestuia.EG2Justificarea veniturilor si 
cheltuielilor este facuta sumar, fara a fundamenta productiile fizice pe fiecare categorie de obiecte, in functie de numarul de personal si timpul alocat lucrarilor manuale, 
cheltuielile de asemenea nu sunt fundamentate prin consumurile medii de materii prime, materiale, consumabile pe unitatea de produs.Prin urmare viabilitatea economico 
financiara nu este sustinuta de date argumentate si prin urmare nu este verificabila. S-au solicitat informatii suplimentare in data de 06.09.2013. S-a raspuns la solicitare in 
data de 18.09.2013. Raspunsul la solicitarea de informatii suplimentare, si implicit modificarile din cadrul studiului de Fezabilitate nu au fost depuse in original. Declaratia p
propria raspundere a solicitantului privind asumarea modificarilor si corectitudinii datelor de asemenea este in copie xerox, fara a prezenta si originalul. Criterii de eligibilitate 
neindeplinite:EG1 si EG6Solicitanta nu a demonstrat dreptul de folosinta/servitute asupra drumului de acces la investitie.Conform documentelor justificative (contractul de 
vanzare cumparare, Extrasul de Carte Funciara) spatiul pe care se va implementa investitia este inconjurat de domeniul Primariei necsesti.Adeverinta de la primaria 
Necsesti in copie, nu tine loc de document justificativ recunoscut de legislatia in vigoare, pentru demonstrarea dreptului de acces/ servitute la terenul pe care va fi amplasa
investitia.In plus nu este dovedita permisiunea asupra proprietarului de teren pentru tranzitarea retelelor de utilitati pe proprietatea acestuia.EG2Justificarea veniturilor si 
cheltuielilor este facuta sumar, fara a fundamenta productiile fizice pe fiecare categorie de obiecte, in functie de numarul de personal si timpul alocat lucrarilor manuale, 
cheltuielile de asemenea nu sunt fundamentate prin consumurile medii de materii prime, materiale, consumabile pe unitatea de produs.Prin urmare viabilitatea economico 
financiara nu este sustinuta de date argumentate si prin urmare nu este verificabila S-au solicitat informatii suplimentare in data de 06 09 2013 S-a raspuns la solicitare

1294 312 C 01 12 5 37 00276 2012 9 24
CONSTRUIRE SERVICE 

AUTOVEHICULE , FINANTAT 
PRIN FEADR , MASURA 3.1.2

SC WEST 
TRUCKS 

SERVICE & L SRL
TIMIS

Comuna/Oras 
SACALAZ Sat 

BEREGSAU MIC
- - - - - - - - - - 285.714 20.000 199.999 0 85.715 196.498.992

EG 1 si EG6: la dosarul cererii de finantare se depun contractele de vanzare-cumparare autentificate: CVC numarul 1134/ 10.08.2012 pentru CF nr. 405046 in suprafata de 
2491 mp. si CVC numarul 1135/ 10.08.2012 pentru CF nr. 405047 in suprafata de 3987 mp. Investitia se va implementa pe cele doua CF-uri 405046 si 405047 in 
suprafata totala de 6478 mp. La verificarea bazelor de date s-a constatat ca solicitantul SC WEST TRUCKS SERVICE &amp; L SRL mai are depus un proiect in cadrul 
masurii 123, proiect eligibil, cod 123R011253700075, cu titlul "Construire centru depozitare cereale, finantat prin FEADR, Masura 1.2.3. - Anexa la exploatatia agricola" si 
care se va implementa pe acelasi amplasament, respectiv cele doua CF-uri 405046 si 405047 in suprafata totala de 6478 mp. Conform planselor atasate celor doua 
proiecte depuse pe masura 312 si masura 123, accesul auto propus la investitii se va realiza prin acelasi loc.Certificatul de urbanism nr. 239/ 02.08.2012 depus la dosarul 
cererii de finantare (pag. 103-106), masura 312, nu este eliberat pentru investitia propusa prin proiect, ci face referire la proiectul depus pe masura 123, respectiv construire 
depozit cereale. Certificatul de urbanism nr. 239/ 02.08.2012 este emis inainte ca solicitantul sa devina proprietar pe terenul pe care se va realiza investitia. Nu sunt 
prevazute cheltuieli diverse si neprevazute. EG 1 si EG6: la dosarul cererii de finantare se depun contractele de vanzare-cumparare autentificate: CVC numarul 1134/ 
10.08.2012 pentru CF nr. 405046 in suprafata de 2491 mp. si CVC numarul 1135/ 10.08.2012 pentru CF nr. 405047 in suprafata de 3987 mp. Investitia se va implementa 
pe cele doua CF-uri 405046 si 405047 in suprafata totala de 6478 mp. La verificarea bazelor de date s-a constatat ca solicitantul SC WEST TRUCKS SERVICE &amp; L 
SRL mai are depus un proiect in cadrul masurii 123, proiect eligibil, cod 123R011253700075, cu titlul "Construire centru depozitare cereale, finantat prin FEADR, Masura 
1.2.3. - Anexa la exploatatia agricola" si care se va implementa pe acelasi amplasament, respectiv cele doua CF-uri 405046 si 405047 in suprafata totala de 6478 mp. 
Conform planselor atasate celor doua proiecte depuse pe masura 312 si masura 123, accesul auto propus la investitii se va realiza prin acelasi loc.Certificatul de urbanism 
nr. 239/ 02.08.2012 depus la dosarul cererii de finantare (pag. 103-106), masura 312, nu este eliberat pentru investitia propusa prin proiect, ci face referire la proiectul 
depus pe masura 123, respectiv construire depozit cereale. Certificatul de urbanism nr. 239/ 02.08.2012 este emis inainte ca solicitantul sa devina proprietar pe terenul pe 
care se va realiza investitia.

1295 312 C 01 12 5 37 00290 2012 9 26

CONSTRUIRE FABRICĂ 
PENTRU PRODUCȚIA DE 

PELEȚI ÎN CADRUL SC 
RAMICOM TOP CONSTRUCT 
SRL – PERIAM, JUD. TIMIȘ

SC RAMICOM 
TOP 

CONSTRUCT 
SRL

TIMIS
Comuna/Oras 
PERIAM Sat 

PERIAM
- - - - - - - - - - 235.000 25.000 199.750 0 35.250 196.698.742

Din analiza informatiilor si documentelor prezentate in cadrul Studiului de fezabilitate( partea scrisa si planse desenate), doc 3, document care atesta dreptul de propietate 
asupra terenului(act de dezmembrare si constituire a unui drept de uzufruct nr.5733 din 17.09.2012), se identifica mai multe elemente comune care demonstraza ca 
solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi pentru a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. Elementele comune 
care au condus la crearea de conditii artificiale sunt: 1.Fractionarea artificiala a terenului cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare pe aceeasi masura 
in functie de alocarea disponibila pentru o masura. Terenurile aferente investitiei propuse prin proiect sunt fractionate intre solicitantii identificati din documentul 16. 
Suprafata de teren de 4800 mp.nr cadastral 402144 care reprezinta amplasamentul investitiei in cadrul cererii de finantare depusa de SC Ramicom Top Construct SRL cu 
sediul in comuna Periam, strada Muresului, nr.30B nr.5 , judetul Timis, asociat si administrator Popus Mirela Andreea, domiciliul localitatea Periam, strada Molidului nr.5, 
judetul Timis, a fost preluat prin act de dezmembrare si constituire a unui drept de uzufruct nr.5733 din 17.09.2012, de la sotii Popus Vasile si Popus Lenuta domiciliati in 
Periam, strada Molidului nr.5. Suprafata de teren mentionata face parte dintr-un amplasament comun cu suprafata de teren de 9600 mp ,dezmemebrat in 2 loturi cu nr. 
cadastrale 402143, pe care este depusa cererea de finantare a SC Ramicom General SRL si nr. Cadastral 402144, pentru care a constituire a unui drept de uzufruct 
nr.5733 din 17.09.2012, societatii SC Ramicom Top Construct SRL cu sediul social in comuna Periam, strada Muresului, nr.30B, ap.1, judetul Timis, asociat/administrator 
Popus Mirela Andreea, domiciliul localitatea Periam strada Molidului nr.5, judetul Timis, care este fiica celor 2 proprietari ai terenului in suprafata de 9600 mp (Popus Vasile 
si Popus Lenuta).2. In alta ordine de idei, din extrasul de cont prezentat in proiect pentru societatea SC RAMICOM Top Construct SRL, eliberat de CEC BANK unitatea 
Periam, rezulta ca banii prezentati ca sursa de cofinantare provin de la SC Ramicom General SRL, societate care are depusa cerere de finantare in aceeasi licitatie de 
proiecte, tranzactia facandu-se in aceeasi zi, la 5 minute diferenta fata de extrasul de cont prezentat de SC Ramicom General SRL .

1296 312 C 01 12 5 37 00292 2012 9 26

CONSTRUIRE FABRICĂ 
PENTRU PREFABRICATE DIN 

BETON ÎN CADRUL SC 
RAMICOM GENERAL SRL – 

PERIAM, JUD. TIMIȘ

SC RAMICOM 
GENERAL SRL TIMIS

Comuna/Oras 
PERIAM Sat 

PERIAM
- - - - - - - - - - 235.000 25.000 199.750 0 35.250 196.898.492

Din analiza informatiilor si documentelor prezentate in cadrul Studiului de fezabilitate( partea scrisa si planse desenate), doc 3, document care atesta dreptul de propietate 
asupra terenului(act de dezmembrare si constituire a unui drept de uzufruct nr.5733 din 17.09.2012), se identifica mai multe elemente comune care demonstraza ca 
solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi pentru a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. Elementele comune 
care au condus la crearea de conditii artificiale sunt: 1.Fractionarea artificiala a terenului cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare pe aceeasi masura 
in functie de alocarea disponibila pentru o masura. Terenurile aferente investitiei propuse prin proiect sunt fractionate intre solicitantii identificati din documentul 16. 
Suprafata de teren de 4800 mp.nr cadastral 402143 care reprezinta amplasamentul investitiei in cadrul cererii de finantare depusa de SC Ramicom General SRL cu sediul 
in comuna Periam nr.5, judetul Timis, asociat si administrator Popus Lenuta, domiciliul localitatea Periam, strada Molidului nr.5, judetul Timis, a fost preluat prin act de 
dezmembrare si constituire a unui drept de uzufruct nr.5733 din 17.09.2012, de la sotii Popus Vasile si Popus Lenuta domiciliati in Periam, starda Molidului nr.5. Suprafata 
de teren mentionata face parte dintr-un amplasament comun cu suprafata de teren de 9600 mp ,dezmemebrat in 2 loturi cu nr. cadastrale 402143, pe care este depusa 
cererea de finantare a SC Ramicom General SRL si nr. Cadastral 402144, pentru care a constituire a unui drept de uzufruct nr.5733 din 17.09.2012, societatii SC Ramico
Top Construct SRL cu sediul social in comuna Periam, strada Muresului, nr.30B, ap.1, judetul Timis, asociat/administrator Popus Mirela Andreea, domiciliul localitatea 
Periam strada Molidului nr.5, judetul Timis, care este fiica celor 2 proprietari ai terenului in suprafata de 9600 mp (Popus Vasile si Popus Lenuta).2. In alta ordine de idei, 
din extrasul de cont prezentat in proiect pentru societatea SC RAMICOM GENERAL SRL, eliberat de CEC BANK unitatea Periam, rezulta ca banii prezentati ca sursa de 
cofinantare provin de la SC DI &amp; SI PANIF SRL, societate care a beneficiat de finantare nerambursabila pe masura 123 Extindere şi diversificare a producţiei de 
panificaţie şi patiserie în cadrul SC DI&amp;SI PANIF SRL prin Schema de ajutor de Stat – XS 13/123A/2008 – Periam Jud. Timiş.Aceeasi bani apar si in extrasul de cont 
prezentat de SC RAMICOM TOP CONTRUCT SRL, respectiv 200.000 euro, care , la un interval de 5 minute sunt transferati prin intermediul aceleasi unitati CEC la 
aceasta societate.
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1297 312 M 01 12 5 37 00287 2012 9 26

CONSTRUIRE SI DOTARE 
LABORATOR DENTAR IN 

CADRUL SC EMANUEL DENT 
SRL, IN LOCALITATEA 

CHISODA, JUDETUL TIMIS

SC EMANUEL 
DENT SRL TIMIS

Comuna/Oras 
GIROC Sat 
CHISODA

- - - - - - - - - - 205.761 0 174.897 0 30.864 197.073.389

Pct. 1.1.Se verifica precizarile din documentul 11.3 “Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor” (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, partene
sau legata, expertul declara proiectul neeligibil.” Conform declaratiei de la pagina 110, din dosarul cererii de finantare, solicitantul S.C. Emanuel Dent S.R.L., CUI 
30550065,cu sediul in sat Sanandrei, comuna Sanandrei, nr. 700, jud. Timis, declara tipul intreprinderii ca fiind intreprindere autonoma. In urma verificarii portalului ONRC 
s-a constatat ca asociatul unic ( 100%) si administratorul firmei S.C. Emanuel Dent S.R.L., domnul Alazaroae Emanuel, Carte identitate seria TM nr. 461374,CNP 
1820105350066, mai detine o (1) societate in functiune, Alazaroae Emanuel P.F.A., CUI 24402234, in care are calitatea de persoana fizica autorizata. Cele doua 
intreprinderi isi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente, conform codului CAEN comun 3250-"Fabricarea de 
dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice". In urma acestor verificari rezulta ca societatea S.C. Emanuel Dent S.R.L este legata cu societatea Alazaroae 
Emanuel P.F.A. EG 1 - Nu exista corelare intre BI si DO din cererea de finantare si DB si DO din studiu de fezabilitate. Nu este completata partea D din CF, nr. luni de 
implementare. La SF nu se prezinta Foaie de capat. Nu se respecta structura cadru a HG 28/ 2008, nu se prezinta DO,DG nu este semnat si stampilat de catre elaboratorul 
proiectului, planul financiar nu respecta gradul de interventie publica de pana la 85% din totalul cheltuielilor eligibile. Nu este completat cap. 3.8. Nu este demonstrat cum 
se va racorda investitia la reteaua de electicitate in afara proprietatii, nu sunt prevazute cheltuieli neeligibile cu acest racord.EG 8 - solicitantul nu prezinta " Declaratie pe 
proprie raspundere privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis" Pct. 3.1 - Nu exista corelare intre BI si DO din cererea de finantare 
si DB si DO din studiu de fezabilitate.Pct. 3.2 - cursul euro de la data intocmirii CF nu corespunde cu cursul euro publicat de BCE.( 1 euro=4,4768 lei).Pct. 3.5 - nu are 
prevazut in BI cheltuieli diverse si neprevazute.Pct. 3.7 - TVA-ul este gresit calculat. Este trecut TVA si eligibil si neeligibil. Nu s-a putut verifica incadrarea preturilor in baza 
de date deoarece solicitantul nu a atasat pentru servicii deviz cu estimarea costurilor (nr. experti, ore/ expert, costuri/ ora)Pct. 4.4 - Unele oferte de pret atasate la dosarul 
cererii de finantare nu sunt datate, personalizate si semnate.Pct. 4.5 - se prezinta declaratia proiectantului semnata si stampilata privind sursa de preturi. Pct. 5.1 si pct. 5.3 
solicitantul nu repecta gradul de interventie publica pentru cheltuieli cu ajutor financiar de pana la 85%,solicitantul nu prezinta doc. 17 " Declaratie pe proprie raspundere 
privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis". Pentru a dovedi cofinantarea proiectului solicitantul depune Extras de cont nr. 2/ 
19.09.2012, contul acestuia fiind alimentat de catre asociatul unic al firmei, domnul Alazaroae Emanuel cu suma de 166.500 lei in data de 19.09.2012, reprezentand 
creditarea societatii. S-a atasat contract de creditare nr. 1/ 19.09.2013 prin care domnul Alazaroae Emanuel crediteaza societatea, vizat de catre banca in data de 
19.09.2012. Conform celor mentionate de catre banca in contractul de creditare nr. 1/ 19.09.2012, in data de 20.09.2012 societatea restituie creditarea facuta firmei. 
Consideram ca s-au creat conditii artificiale pentru a dovedi sursa de cofinantare a solicitantului SC Emanuel Dent SRL. Pct. 1.1.Se verifica precizarile din documentul 11.3 
“Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor” (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 110, din dosarul cererii de finantare, solicitantul S.C. Emanuel Dent S.R.L., CUI 30550065,cu sediul in sat Sanandrei, comuna Sanandrei, 
nr. 700, jud. Timis, declara tipul intreprinderii ca fiind intreprindere autonoma. In urma verificarii portalului ONRC s-a constatat ca asociatul unic ( 100%) si administratorul 
firmei S.C. Emanuel Dent S.R.L., domnul Alazaroae Emanuel, Carte identitate seria TM nr. 461374,CNP 1820105350066, mai detine o (1) societate in functiune, Alazaroa
Emanuel P.F.A., CUI 24402234, in care are calitatea de persoana fizica autorizata. Cele doua intreprinderi isi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi 
piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente, conform codului CAEN comun 3250-"Fabricarea de dispozitive, aparate si instrumente medicale si stomatologice". In urma acestor 
verificari rezulta ca societatea S.C. Emanuel Dent S.R.L este legata cu societatea Alazaroae Emanuel P.F.A.EG 8 - solicitantul nu prezinta " Declaratie pe proprie 
raspundere privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de stat si a ajutoarelor de minimis"Pct. 5.1 si pct. 5.3 solicitantul nu repecta gradul de interventie publica 
pentru cheltuieli cu ajutor financiar de pana la 85%,solicitantul nu prezinta doc. 17 " Declaratie pe proprie raspundere privind respectarea regulii de cumul a ajutoarelor de 
stat si a ajutoarelor de minimis".Pentru a dovedi cofinantarea proiectului solicitantul depune Extras de cont nr. 2/ 19.09.2012, contul acestuia fiind alimentat de catre 
asociatul unic al firmei, domnul Alazaroae Emanuel cu suma de 166.500 lei in data de 19.09.2012, reprezentand creditarea societatii. S-a atasat contract de creditare nr. 1/ 
19.09.2013 prin care domnul Alazaroae Emanuel crediteaza societatea, vizat de catre banca in data de 19.09.2012. Conform celor mentionate de catre banca in contractul 
de creditare nr 1/ 19 09 2012 in data de 20 09 2012 societatea restituie creditarea facuta firmei Consideram ca s-au creat conditii artificiale pentru a dovedi sursa d

1298 312 M 01 12 5 37 00280 2012 9 26 ACHIZITII DE UTILAJE LA SC 
NOTIDA COMPANY SRL

S.C. NOTIDA 
COMPANY S.R.L. TIMIS

Comuna/Oras 
SACOSU TURCESC 

Sat OTVESTI
- - - - - - - - - - 139.196 0 97.437 0 41.759 197.170.826

LA VERIFICAREA IN RECOM S-A CONSTATAT CA SOLICITANTUL NOJE MARIUS ADRIAN MAI ESTE ASOCIAT INTR-O FIRMA(NTD CONS SRL) PE ACELASI 
COD CAEN 4312 COTA DE PARTICIPARE FIIND DE 60%.DEOARECE NU A SPECIFICAT IN ANEXA4.1 CONFORM PROCEDURII DE EVALUARE PROIECTUL 
ESTE DECLARAT NEELIGIBIL

1299 312 C 01 12 5 37 00285 2012 9 26 SALON DE INFRUMUSETARE 
MISTIK BEAUTY SPA

S.C. MISTIK 
BEAUTY SPA 

S.R.L.
TIMIS

Comuna/Oras 
DUMBRAVITA Sat 

DUMBRAVITA
- - - - - - - - - - 247.998 33.164 173.598 0 74.400 197.344.424

Solicitantul nu respecta pct.2 si 3 din declaratia pe proprie raspundere a solicitantului, pct.F din cererea de finantare.In urma verificarii in doc. 11.3 -Declaratia privind 
incadrarea in categoria microintreprinderilor semnata de persoana autorizata sa reprezinte intreprinderea conform legii se constata ca solicitantul nu a declarat corect stat
intreprinderii autonoma, partenera sau legata. In urma verificarii solicitantului si actionarior/asociatilor prin serviciul online RECOM al Oficiului National al Registrului 
Comertului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online,actionarul majoritar al SC MISTIK BEAUTY SPA SRL- cod CAEN solicitat la finantare-
9602 si 9604, este persoana fizica(PETROV LAURA OLIVERA),persoana fizica care detine majoritatea actiunilor (100%) in aceasta societate.Aceeasi persoana fizica este 
asociat (persoana fizica) cu cote egale de capital 80% in societatea SC A.S STYLING SRL al carei obiect principal de activitate este cod CAEN 9602 . In concluzie, 
solicitantul este intreprindere legata cu A.S. STYLING SRL , prin intermediul unei persoane fizice actionar majoritar atat in cadrul societatii care este solicitantului proiectu
cat si in cadrul A.S. STYLING SRLin proportie de 80%. 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 intrprinderii autonoma, partenera sau legata . Solicitantul nu aparţine categoriilor de 
solicitanţi eligibili menţionaţi în fisa masurii 312 si in Ghidul solicitantului pe Masura 312. Solicitantul este intreprindere legata cu SC A.S. STYLING SRL , prin intermediul 
unei persoane fizice actionar majoritar in cadrul solicitantului-SC MISTIK BEAUTY SPA SRL cat si ACTIONAR cu cota de participare 80% in cadrul A.S.STYLING 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 intrprinderii autonoma, partenera sau legata.Aparent solicitantul (Cod CAEN 9602 si 9604) cu asociat unic in persoana doamnei PETROV LAURA 
OLIVERA, este o intreprindere autonoma, dar in fapt prin intermediul acestei persoane solicitantul este legat de intreprinderea A.S. STYLING SRL care activeaza pe 
aceeasi piata relevanta(Cod CAEN 9602). 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 312 si in Ghidul solicitantului pe Masura 312.

1300 312 M 01 12 5 37 00295 2012 9 27
ACHIZITIE DE UTILAJE SI 
ECHIPAMENTE LA S.C. 
CHISODA PRINT S.R.L.

S.C. CHISODA 
PRINT S.R.L. TIMIS

Comuna/Oras 
GIROC Sat 
CHISODA

- - - - - - - - - - 200.250 0 170.212 0 30.038 197.514.636

Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati(sprijin) si pentru a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. La verificarea 
proiectului se identifica mai multe elemente comune pentru proiectele depuse in sesiunea de depunere acererilor de finantare pe M312-Cerere de proiecte 01/12-
28.09.2012. Elementele comune se referala:acelasi titlu de proiectAchizitia de utilaje si echipamente) la 2 proiecte depuse de SC TUVA PLASTIC SRL si SC CHISODA 
PRINT SRL, acelasi sediu social la cele 2 proiecte(calea Sagului DN %9, corp 6), acelasi amplasament(Calea Sagului DN 59-corp 6-7), acelasi elaborator(Dan V Claudiu 
Laurentiu Intreprindere Individuala).Identificarea elementelor comune conduce la identificarea urmatoarelor legaturi la cele 2 proiecte:-fractionarea artificiala a 
terenului(cladirilor) cu scopul de a putea beneficia de doua proiecte in derulare pe aceasi masura in functie de alocarea disponibila pentru o masura.Cladirile situate in Calea 
Sagului DN 59-propietar SC ART MATCH SRL cu sediul social in municipiu Timisoara, str. Ovidiu Cotrus, nr. 24 B , judetul Timis, dobandit prin cumparare. Suprafata de 
100 mp din imobilul descris a fost dat spre folosinta gratuita comandarei(SC CHISODA PRINT) pe perioada 20.09-2012-220.09.2025 in vederea amplasarii de utilaje pentru 
tiparire direct pe material plastic, sticla, lemn, ceramica: 100mp din imobil a fost inchiriat societatii Tuva Plastic pentru perioada 20.09.2012-20.09.2025.-Societatea SC 
ART MATCH SRL cu sediul in municipiul Timisoara, str. Ovidiu Cotrus, nr.24 B , judetul Timis are ca asociati persoane fizice:Tudose Stefan Emanuel, cota de participare 
15% si Sfecla Octavian- Mihai , cota de participare 85%.La societatea SC CHISODA PRINT SRL , reprezentant legal, administrator si asociat unic este Stoica Alina Elena, 
Care indeplineste aceasta functie si la societatea SC ART MATCH SRL. La societatea SC ART MATCH NEW MEDIA asociatii sunt Tudose Stefan 50% si Sfecla Octavian 
50%.-Societatiile SC Chisoda Print SRL, SC Tuva Print SRl,ScC Art Match SRl au codul CAEN 2229(Fabricarea altor produse din plastic).Codul CAEN 7311, 4690 este 
comun pentru societatiile SC Tuva Plastic SRL, SC Match New Media.In concluzie din verificarea documentelor rezulta ca societatile mentionate realizeaza un proiect 
comun si sunt complementare si pot functiona ca un tot unitar. Utilitatile societatii sunt comune cu utilitatil SC Tuva Plastic SRL si vor functiona in comun.In concluzie 
investitia propusa de solicitantul SC Chisoda Print SRL va functiona dependent de investitia propusa de SC Tuva Platic SRL, crandu-se astfel conditii artificiale pentru a 
beneficia de sprijin si a obtine un avantaj care contravine obiectivelor masurii 312. Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati(sprijin) si pentru 
a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. La verificarea proiectului se identifica mai multe elemente comune pentru proiectele depuse in sesiunea de 
depunere acererilor de finantare pe M312-Cerere de proiecte 01/12-28.09.2012. Elementele comune se referala:acelasi titlu de proiectAchizitia de utilaje si echipamente) la 
2 proiecte depuse de SC TUVA PLASTIC SRL si SC CHISODA PRINT SRL, acelasi sediu social la cele 2 proiecte(calea Sagului DN %9, corp 6), acelasi 
amplasament(Calea Sagului DN 59-corp6-7), acelasi elaborator(Dan V Claudiu Laurentiu Intreprindere Individuala).Identificarea elementelor comune conduce la 
identificarea urmatoarelor legaturi la cele 2 proiecte:-fractionarea artificiala a terenului(cladirilor) cu scopul de a putea beneficia de doua proiecte in derulare pe aceasi 
masura in functie de alocarea disponibila pentru o masura.Cladirile situate in Calea Sagului DN 59-propietar SC ART MATCH SRL cu sediul social in municipiu Timisoara, 
str. Ovidiu Cotrus, nr. 24 B , judetul Timis, dobandit prin cumparare. Suprafata de 100 mp din imobilul descris afost dat spre folosinta gratuita comandarei(SC CHISODA 
PRINT) pe perioada 20.09-2012-220.09.2025 in vederea amplasarii de utilaje pentru tiparire direct pe material plastic, sticla, lemn, ceramica: 100 mp din imobil a fost 
inchiriat societatii Tuva Plastic pentru perioada 20.09.2012-20.09.2025.-Societatea SC ART MATCH SRL cu sediul in municipiul Timisoara, str. Ovidiu Cotrus, nr.24 B , 
judetul Timis are ca asociati persoane fizice:Tudose Stefan Emanuel, cota de participare 15% si Sfecla Octavian- Mihai , cota de participare 85%.La societatea SC 
CHISODA PRINT SRL , reprezentant legal, administrator si asociat unic este Stoica Alina Elena, care indeplineste aceasta functie si la societatea SC ART MATCH SRL. 
La societatea SC ART MATCH NEW MEDIA asociatii sunt Tudose Stefan 50% si Sfecla Octavian 50%.-Societatiile SC Chisoda Print SRL, SC Tuva Print SRl,ScC Art 
Match SRl au codul CAEN 2229(Fabricarea altor produse din plastic).Codul CAEN 7311, 4690 este comun pentru societatiile SC Tuva Plastic SRL, SC Match New 
Media.In concluzie din verificarea documentelor rezulta ca societatile mentionate realizeaza un proiect comun si sunt complementare si pot functiona ca un tot unitar. 
Utilitatile societatii sunt comune cu utilitatil SC Tuva Plastic SRL si vor functiona in comun.In concluzie investitia propusa de solicitantul SC Chisoda Print SRL va functiona 
dependent de investitia propusa de SC Tuva Platic SRL, crandu-se astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj care contravine obiectivelor 
masurii 312.
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1301 312 M 01 12 5 37 00312 2012 9 27       “ CONSTRUIRE HALĂ 
PARTER ŞI ÎMPREJMUIRE “

SC HEMAROM 
TECH SRL TIMIS

Comuna/Oras 
GIARMATA Sat 

GIARMATA
- - - - - - - - - - 200.000 0 170.000 0 30.000 197.684.636

EG2- Conform prezentarii facute in SF la cap.2.3 nu se descrie ce se doreste sa se realizeze prin proiect si nu sunt prezentate obiectivele investitiei. In ceea ce priveste 
"descrierea conformitatii obiectivelor urmarite prin proiect cu obiectivele masurii si se va preciza capacitatea existenta si capacitatea propusa a se realiza la finalizarea 
investitiei" -obiectivele investitiei sunt prezentate la general si nefundamentate -nu este prezentata capacitatea de productie propusa a se realiza prin proiect; -nu este 
prezentata cantitatea de materie prima folosita,pretul de achizitie si cantitatile de produse finite obtinute precum si consumurile specifice pentru obtinerea acestora. In cadrul 
SF-ului prezentat, proiectiile economico-financiare nu sunt fundamentate, sunt prezentate ca si sume fixe fara nici o fundamentare reala in functie de tipurile de produse 
care se obtin ca urmare a realizarii investitiei. Nu sunt prezentate consumuri specifice de materii prime si materiale,pierderi tehnologice,consumuri de energie si apa, 
cheltuieli cu personalul etc. Din aceste calcule si prezentari nu se poate verifica crestera viabilitatii economice.Cap.2.4- Nu este fundamentata necesitatea si oportunitatea 
investitiei in zona.Cap.2.5- Nu este fundamentata piata de aprovizionare si desfacere, din tabelele prezentate in Sf rezulta ca atat furnizorii cat si clientii solicitantului sunt 
acceasi, respectiv firmele SC CAMPA SA si SC SAB SA. Nu este prezentata strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea produselor obinute prin implementarea 
proiectului.Cap.3.1.1- S-a prezentat zona si amplasamentul investitiei, fara a se preciza suprafata si situatia juridica a terenului care urmeaza sa fie ocupat de lucrare, 
precizandu-se doar ca investitia se va amplasa in comuna Ghiroda, satul Giarmata Vii cu toate ca in cererea de finantare, pct.A5 amplasarea este prevazuta in comuna 
Giarmata, sat Giarmata.Cap.3.3- Din descrierea facuta la acest capitol nu s-a inteles care parte din cladire este eligibila ( valoarea eligibila a cap.4.1 fiind de 178271 euro) si 
care este neeligibila (valoarea neeligibila a cap.4.1 fiind de 274819 euro). Conform precizarilor din ghidul solicitantului, nu sunt permise atat cheltuieli eligibile cat si 
neeligibile in cadrul cap.4.1-constructii si instalatii, fara a se detaila in devizele pe obiect lucrarile corespunzatoare spatiilor/instalatiilor ce se vor executa.In cadrul listei de la 
acest capitol, nu s-au regasit cheltuielile cu achizitia panourilor solare descrise in SF, a centralelor termice prevazute pentru investitie. Nu s-a prezentat fluxul tehnologic 
activitatea si tehnologia aplicata in cadrul investitiei, astfel nu s-a inteles ce se realizeaza de fapt prin proiect, ce tip de piese se prelucreaza, care sunt operatiunile prevazute 
pentru obtinerea produselor finite.Cap.4- Nu s-a prezentat un grafic de esalonare a investitiei fizic si valoric. Nu s-a precizat care este durata de implementare a proiectului, 
intrucat la cap. D din cererea de finantare nu a fost completata rubrica cu nr. de luni de implementare a proiectului.Cap.5- Devizul general si devizele pe obiect nu sunt 
semnate si stampilate de elaborator, respectiv proiectant, iar devizele pe obiect nu au fost prezentate pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile.Cap.6- Nu a fost 
completate datele conform cerintelor din ghidul solicitantului.Cap.7- Solicitantul si-a prevazut crearea a 24 locuri de munca fara a respecta incadrarea intreprinderilor in 
categoria microintreprinderilor, conform legii 346/2004 , fara a prezenta atributiile locurilor de munca nou create .

1302 312 M 01 12 5 37 00301 2012 9 27

„ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
PRODUCTIE MOBILIER 

METALIC IN LOCALITATEA 
ORTISOARA, JUDETUL TIMIS”

S.C. MOBILIER 
METALIC 

DESIGN S.R.L
TIMIS

Comuna/Oras 
ORTISOARA Sat 

ORTISOARA
- - - - - - - - - - 223.600 0 190.060 0 33.540 197.874.696

Investiţia se referă la amplasarea unei microîntreprinderi cu profil fabricarea de mobila pentru birouri şi magazine care va produce mobilier metalic, respectiv scaune 
metalice şi tabureţi în localitatea Orţişoara, judeţul Timiş şi care se va realiza prin achiziţia de echipamente specializate necesare realizării unui flux tehnologic complet. 
Investiţia este amplasată in localitatea Orţişoara, conform Contractului de împrumut de folosinţă (comodat) cu numărul 3/26.09.2012, imobil înscris în C.F. 401415 
Orţişoara, constând în spaţiu în suprafaţă de 100 mp. Proiectul va fi amplasat în interiorul unui spaţiu de producţie (hala) în suprafaţă totală de 1921 mp ce aparţine SC 
TELETIM SRL, care desfăşoară activităţi de producţie pe acelaşi cod CAEN 3101 – Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine. Adăugăm faptul că asociatul unic 
Botoş Magda deţine cotă de participare la beneficii şi pierderi de 37,5% din SC TELETIM SRL. Cei 100 mp alocaţi solicitantului sunt amplasaţi în interiorul halei, separaţi d
spaţiul de producţie al SC TELETIM SRL de o uşă metalică. Spaţiul solicitantului SC MOBILIER METALIC DESIGN SRL are acces la utilităţi (curent, apă, spaţii sociale – 
loc de servit masă, grupuri sanitare), dar acestea nu sunt separate pentru fiecare dintre cele două firme care funcţionează în acelaşi spaţiu. Accesul la acest spaţiu este 
comun cu cel al societăţii TELETIM SRL. Comune sunt şi spaţiile destinate depozitării materiilor prime, dar şi produselor finite. Mai amintim, ca societatea TELETIM SRL a 
fost înfiinţată în anul 30.11.1992 şi dacă s-ar fi depus proiect pe această societate, aceasta nu ar fi beneficiat de punctajul criteriul S5 .Menţionăm faptul că, a fost depus şi 
un alt proiect de către solicitant SC PATURI ŞI SCAUNE METALICE SRL, având reprezentant legal pe Botoş Alinda Mihaela, fiica doamnei Botoş Magda, şi care 
desfăşoară activităţi cod CAEN - 3101 (acelaşi cu al celor două firme enumerate anterior). Acest proiect a fost retras după verificare pe teren şi predare Fişei de solicitare de 
informaţiilor suplimentare.Doamna Botoş Alinda Mihaela deţine o cotă de participare la beneficii şi pierderi de 62,5% din societatea TELETIM SRL, societate care a închiriat 
hală proprie celor două firme, respectiv SC PATURI ŞI SCAUNE METALICE SRL şi SC MOBILIER METALIC DESIGN SRL conform documentelor ataşate Cererii de 
finanţare, respectiv Contract de împrumut de folosinţă (comodat) cu numărul 3/26.09.2012 şi Extras de carte funciară C.F. 401415 Orţişoara.În concluzie, toate cele trei 
firme, respectiv SC TELETIM SRL, SC PATURI ŞI SCAUNE METALICE SRL şi SC MOBILIER METALIC DESIGN SRL desfăşoară activităţi conform COD CAEN 3101 - 
Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine, îşi desfăşoară activitatea în acelaşi spaţiu comun, deţin spaţii comune de depozitare a materiilor prime şi a produselor 
finite, asociaţii persoane fizice se regăsesc în toate cele trei societăţi cu cote de participare la beneficii şi pierderi.Locaţia este constituită din următoarele spaţii: un spaţiu în 
suprafaţă de 1921 mp în care îşi desfăşoară activitatea SC TELETIM SRL, un alt spaţiu delimitat printr-un grilaj metalic destinat societăţii SC MOBILIER METALIC 
DESING SRL, un alt spaţiu destinat SC PATURI ŞI SCAUNE SRL, un alt spaţiu destinat grupurilor sanitare, vestiarului şi accesului în hală

1303 312 C 01 12 5 37 00298 2012 9 27

UNITATE DE PRODUCERE 
ANTIGEL IN SAT CHISODA, 
COMUNA GIROC, JUDETUL 

TIMIS

SC AUTOSERV 
COMPLET 

INSTAL SRL
TIMIS

Comuna/Oras 
GIROC Sat 
CHISODA

- - - - - - - - - - 227.109 23.900 193.042 0 34.067 198.067.738

Punctul 1 -In urma verificarii prin serviciul RECOM al ONRC se constata urmatoarele: asociataul unic BELEGA LARISA al solicitantul SC AUTOSERV COMPLET INSTAL 
SRL se regaseste asociat cu 74,55% in SC COMPLET SERVICE SRL,societate care are codul CAEN 4531,4520,4674,conform art.15 din Legea 359/2004 la sediul 
secundar din Mun.Timisoara ,Calea Sagului.nr.201,jud.Timis. Solicitantul SC AUTOSERV COMPLET INSTAL SRL desfasoara urmatoarele activitati cod CAEN 4531,4674 
la sediul social din sat GIROC,com.Giroc ,str.Trandafirilor NR.54,Jud.Timis.Intrucat cele doua societati isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta ori pe piete 
adiacente conform articolului 4 din Legea 346/2004 acestea sunt intreprinderi legate.Se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii,ca urmare 
proiectul este declarat neeligibil. Punctul 1 -In urma verificarii prin serviciul RECOM al ONRC se constata urmatoarele: asociataul unic BELEGA LARISA al solicitantul SC 
AUTOSERV COMPLET INSTAL SRL se regaseste asociat cu 74,55% in SC COMPLET SERVICE SRL,societate care are codul CAEN 4531,4520,4674,conform art.15 
din Legea 359/2004 la sediul secundar din Mun.Timisoara ,Calea Sagului.nr.201,jud.Timis. Solicitantul SC AUTOSERV COMPLET INSTAL SRL desfasoara urmatoarele 
activitati cod CAEN 4531,4674 la sediul social din sat GIROC,com.Giroc ,str.Trandafirilor NR.54,Jud.Timis.Intrucat cele doua societati isi desfasoara activitatea pe aceeasi 
piata relevanta ori pe piete adiacente conform articolului 4 din Legii 346/2004 acestea sunt intreprinderi legate.Se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul 
intreprinderii,ca urmare proiectul este declarat neeligibil.
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„ ACHIZITIONAREA 
TEHNOLOGIEI PENTRU 

PRODUCEREA 
COMBUSTIBILILOR  SOLIZI  

DIN BIO-MASA ”

S.C. DECSINSEP 
PLUS S.R.L TIMIS

Comuna/Oras 
DUDESTII NOI Sat 

DUDESTII NOI
- - - - - - - - - - 234.360 0 199.206 0 35.154 198.266.944

Pct.1.2-Solicitantul nu a bifat toate punctele din Declaratia pe propria raspundere din cererea de finantare si anume punctul 11 „Declar pe propria raspundere ca nu am fap
inscrise in cazierul fiscal”La verificarea in RECOM solicitantul este actionar in Agricultorul Banatean Cooperativa Agricola cu 0,606 % cote de participare. S-a atasat 
rezultatul verificarii in RECOM. Ca urmare a verificari in documentul referitor la dubla finantare, rezultatul acesteia a aratat ca solicitantul nu se regaseste cu alte proiecte 
contractate pe FEADR, dar prezinta depus un proiect de Masura 112 in sesiunea 2012. S-a atasat rezultatul verificarii. Pct.1.2-Solicitantul nu a bifat toate punctele din 
Declaratia pe propria raspundere din cererea de finantare si anume punctul 11 „Declar pe propria raspundere ca nu am fapte inscrise in cazierul fiscal”La verificarea in 
RECOM solicitantul este actionar in Agricultorul Banatean Cooperativa Agricola cu 0,606 % cote de participare. S-a atasat rezultatul verificarii in RECOM. Ca urmare a 
verificari in documentul referitor la dubla finantare, rezultatul acesteia a aratat ca solicitantul nu se regaseste cu alte proiecte contractate pe FEADR, dar prezinta depus un 
proiect de Masura 112 in sesiunea 2012. S-a atasat rezultatul verificarii. EG2– Solicitantul nu demonstreza viabilitatea investitiei, conform Anexei B1-„Prognoza veniturilor si 
evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect” sunt previzionate venituri din tigla beton, nu sunt previzionate venituri din productia obtinuta pe cod CAEN 1629.EG6 – 
Prin proiect se doreste achizitionarea unei linii de productie combustibili solizi.La dosarul cererii de finantare este anexat Contract de comodat nr. 878/26.09.2012 pentru 
imobilul situat in Dudesti Noi, teren extravilan, in suprafata de 20.800 mp, categoria de folosinta pasune.Solicitantul nu are o constructie in care se va desfasuara activitatea 
propusa si nici nu este prevazuta ca si cheltuiala in Bugetul Indicativ al proiectului. Conform ofertelor anexate la dosarul cererii de finantare linia de productie combustibili 
solizi poate fi montata si in containere, dar aceste containere nu sunt prevazute prin proiect.Din documente nu rezulta existenta unei platforme betonate pentru pozitionarea 
containerelor, terenul ce face obiectul investitiei este situat in extravilan si are categoria de folosinta pasune.In Cererea de Finantare nu se face o descriere a infrastructurii 
necesara pentru realizarea proiectului: drum, utilitati si racorduri. Nu se face referire la bransamentul la energie electrica EG2– Solicitantul nu demonstreza viabilitatea 
investitiei, conform Anexei B1-„Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect” sunt previzionate venituri din tigla beton, nu sunt previzionate 
venituri din productia obtinuta pe cod CAEN 1629.EG6 – Prin proiect se doreste achizitionarea unei linii de productie combustibili solizi.La dosarul cererii de finantare este 
anexat Contract de comodat nr. 878/26.09.2012 pentru imobilul situat in Dudesti Noi, teren extravilan, in suprafata de 20.800 mp, categoria de folosinta pasune.Solicitantul 
nu are o constructie in care se va desfasuara activitatea propusa si nici nu este prevazuta ca si cheltuiala in Bugetul Indicativ al proiectului. Conform ofertelor anexate la 
dosarul cererii de finantare linia de productie combustibili solizi poate fi montata si in containere, dar aceste containere nu sunt prevazute prin proiect.Din documente nu 
rezulta existenta unei platforme betonate pentru pozitionarea containerelor, terenul ce face obiectul investitiei este situat in extravilan si are categoria de folosinta pasune.In 
Cererea de Finantare nu se face o descriere a infrastructurii necesara pentru realizarea proiectului: drum, utilitati si racorduri. Nu se face referire la bransamentul la energie 
electrica EG2– Solicitantul nu demonstreza viabilitatea investitiei, conform Anexei B1-„Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect” sunt 
previzionate venituri din tigla beton, nu sunt previzionate venituri din productia obtinuta pe cod CAEN 1629. EG2– Solicitantul nu demonstreza viabilitatea investitiei, 
conform Anexei B1-„Prognoza veniturilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect” sunt previzionate venituri din tigla beton, nu sunt previzionate venituri din 
productia obtinuta pe cod CAEN 1629. Pct.3.3-Tractorul cu incarcator frontal nu este cheltuiala eligibila, conform precizarilor din Memoriu justificativ acest utilaj este folosit 
pentru incarcat si descarcat baloti de paie. Activitatea de incarcat si descarcat baloti de paie nu este inclusa in codul CAEN 1629. Pct.3.3-Tractorul cu incarcator frontal nu 
este cheltuiala eligibila, conform precizarilor din Memoriu justificativ acest utilaj este folosit pentru incarcat si descarcat baloti de paie. Activitatea de incarcat si descarcat 
baloti de paie nu este inclusa in codul CAEN 1629. Pct.4.3 Preţurile utilizate pentru servicii nu pot fi verificate în baza de date deoarece nu sunt detaliate cheltuielilele de la 
cap.3.( nr. experti, tarif pe ora, nr. ore, etc.)Pct.4.4-La dosarul cererii de finantare nu este anexata oferta de servicii.Oferta de bunuri de la SC NITRO TECHNOLOGY SRL 
nu este datata si semnata de furnizor. Pct.4.3 Preţurile utilizate pentru servicii nu pot fi verificate în baza de date deoarece nu sunt detaliate cheltuielilele de la cap.3.( nr. 
experti, tarif pe ora, nr. ore, etc.)Pct.4.4-La dosarul cererii de finantare nu este anexata oferta de servicii.Oferta de bunuri de la SC NITRO TECHNOLOGY SRL nu este 
datata si semnata de furnizor. Pct.6Sunt trei proiecte depuse pe M312, sesiunea 01/12, care au sediul social in aceias localitate(Dudestii Noi ), aceias strada (Calea 
Timisoarei), dar sunt la numere diferite.Sunt amplasate trei proiecte pe raza comunei Dudestii Noi , sat Dudestii Noi:1. SC CENTRUL DE RECUPERARE DR. BUTARIU 
SRL-solicita finantare pe cod CAEN 8622, titlul proiectului „Amenajare centru medical prin extindere si refunctionalizare cladire existent in regim P+M in comuna Dudestii 
Noi, jud. Timis”. Terenul pe care va fi aplasata investitia face obiectul contractului de vinzare nr. 3082/12.09.2012 este situat in intravilanul localitatii, suprafata 908 mp, 
categoria de folosinta curti constructii, inscris in cartea funciara 402092 Dudestii Noi.Vinzator este Butariu Stelian-Ioan2. SC SOLID MAXPROTECT SRL- solicita finantare 
pe cod CAEN 2361, titlul proiectului „Infiintare linie de productie tigla din beton in comuna Dudestii Noi”, terenul pe care va fi aplasata investitia face obiectul contractului de 
inchiriere nr 877/26 09 2012 este situat in extravilanul localitatii suprafata 2 137 mp categoria de folosinta pasune inscris in cartea funciara 401757 Dudestii Noi n
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ACHIZITIE DE UTILAJE SI 

ECHIPAMENTE LA S.C. TUVA 
PLASTICS S.R.L.

S.C. TUVA 
PLASTICS S.R.L. TIMIS

Comuna/Oras 
GIROC Sat 
CHISODA

- - - - - - - - - - 212.740 0 180.829 0 31.911 198.447.773

Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati(sprijin) si pentru a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. La verificarea 
proiectului se identifica mai multe elemente comune pentru proiectele depuse in sesiunea de depunere acererilor de finantare pe M312-Cerere de proiecte 01/12-
28.09.2012. Elementele comune se referala:acelasi titlu de proiectAchizitia de utilaje si echipamente) la 2 proiecte depuse de SC TUVA PLASTICS SRL si SC CHISODA 
PRINT SRL, acelasi sediu social la cele 2 proiecte(calea Sagului DN %9, corp 6), acelasi amplasament(Calea Sagului DN 59-corp6-7), acelasi elaborator(Dan V Claudiu 
Laurentiu Intreprindere Individuala).Identificarea elementelor comune conduce la identificarea urmatoarelor legaturi la cele 2 proiecte:-fractionarea artificiala a 
terenului(cladirilor) cu scopul de a putea beneficia de doua proiecte in derulare pe aceasi masura in functie de alocarea disponibila pentru o masura.Cladirile situate in Calea 
Sagului DN 59-propietar SC ART MATCH SRL cu sediul social in municipiu Timisoara, str. Ovidiu Cotrus, nr. 24 B , judetul Timis, dobandit prin cumparare. Din corpul 7 , 
societatea SC ART MATCH SRL a dat spre folosinta cu inchiriere, 50 ron/luna + TVA platibila trimestrial, suprafata de 100 mp din hala industriala(corpul 7). , societatii SC 
TUVA PLASTICS SRL pe perioada 20.09.2012-20.09.2025, in vederea amplasarii de utilaje pentru productia de ambalaje din plastic si carton(Suprafata luata in chirie este 
neindentificabila) . Pentru acceasi perioada societatea SC ART MATCH SRL doneaza cu titlu gratuit suprafata de 100 mp. societatii SC CHISODA PRINT SRL in vederea 
amplasarii de utilaje pentru tiparire pe material plastic, sticla , lemn.Societatea SC ART MATCH SRL cu sediul in municipiul Timisoara, str. Ovidiu Cotrus, nr.24 B , judetul 
Timis are ca asociati persoane fizice: Tudose Stefan Emanuel, cota de participare 15% care este reprezentant legal, administrator si asociat unic la SC TUVA PLASTICS 
SRL, Sfecla Octavian- Mihai , cota de participare 85%. Persoana fizica Tudose Stefan Emanuel este asociat , cota de participare 50% in societatea SC ART MATCH NEW 
MEDIA SRL , unde administrator este Stoica Alina Elena. La societatea SC ART MATCH NEW MEDIA asociatii sunt Tudose Stefan 50% si Sfecla Octavian 
50%..Societatiile, SC Tuva Plastics SRl, SC Chisoda Print SRL , SC Art Match SRl au codul CAEN 2229(Fabricarea altor produse din plastic).Codul CAEN 7311, 4690 
este comun pentru societatiile SC Tuva Plastics SRL, SC Match New Media.In concluzie din verificarea documentelor rezulta ca societatile mentionate sunt 
complementare, realizeaza un proiect comun si pot functiona ca un tot unitar. Din analiza informatiilor din MJ, parte scrisa , nu exista piese desenate , se constata ca 
utilitatile (alimentare cu apa , energie, canalizare , ) sunt comune pentru societatiile SC TUVA PLASTICS SRL si SC CHISODA PRINT SRL In concluzie investitia propusa 
de solicitantul SC TUVA PLASTICS SRL nu poate functiona independent de investitia propusa de SC CHISODA RINT SRL, crandu-se astfel conditii artificiale pentru a 
beneficia de sprijin si a obtine un avantaj care contravine obiectivelor masurii 312. Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati(sprijin) si pentru 
a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. La verificarea proiectului se identifica mai multe elemente comune pentru proiectele depuse in sesiunea de 
depunere acererilor de finantare pe M312-Cerere de proiecte 01/12-28.09.2012. Elementele comune se referala:acelasi titlu de proiectAchizitia de utilaje si echipamente) la 
2 proiecte depuse de SC TUVA PLASTICS SRL si SC CHISODA PRINT SRL, acelasi sediu social la cele 2 proiecte(calea Sagului DN %9, corp 6), acelasi 
amplasament(Calea Sagului DN 59-corp6-7), acelasi elaborator(Dan V Claudiu Laurentiu Intreprindere Individuala).Identificarea elementelor comune conduce la 
identificarea urmatoarelor legaturi la cele 2 proiecte:-fractionarea artificiala a terenului(cladirilor) cu scopul de a putea beneficia de doua proiecte in derulare pe aceasi 
masura in functie de alocarea disponibila pentru o masura.Cladirile situate in Calea Sagului DN 59-propietar SC ART MATCH SRL cu sediul social in municipiu Timisoara, 
str. Ovidiu Cotrus, nr. 24 B , judetul Timis, dobandit prin cumparare. Din corpul 7 , societatea SC ART MATCH SRL a dat spre folosinta cu inchiriere, 50 ron/luna + TVA 
platibila trimestrial, suprafata de 100 mp din hala industriala(corpul 7). , societatii SC TUVA PLASTICS SRL pe perioada 20.09.2012-20.09.2025, in vederea amplasarii de 
utilaje pentru productia de ambalaje din plastic si carton(Suprafata luata in chirie este neindentificabila) . Pentru acceasi perioada societatea SC ART MATCH SRL doneaza 
cu titlu gratuit suprafata de 100 mp. societatii SC CHISODA PRINT SRL in vederea amplasarii de utilaje pentru tiparire pe material plastic, sticla , lemn.Societatea SC ART 
MATCH SRL cu sediul in municipiul Timisoara, str. Ovidiu Cotrus, nr.24 B , judetul Timis are ca asociati persoane fizice: Tudose Stefan Emanuel, cota de participare 15% 
care este reprezentant legal, administrator si asociat unic la SC TUVA PLASTICS SRL, Sfecla Octavian- Mihai , cota de participare 85%. Persoana fizica Tudose Stefan 
Emanuel este asociat , cota de participare 50% in societatea SC ART MATCH NEW MEDIA SRL , unde administrator este Stoica Alina Elena. La societatea SC ART 
MATCH NEW MEDIA asociatii sunt Tudose Stefan 50% si Sfecla Octavian 50%..Societatiile, SC Tuva Plastics SRl, SC Chisoda Print SRL , SC Art Match SRl au codul 
CAEN 2229(Fabricarea altor produse din plastic).Codul CAEN 7311, 4690 este comun pentru societatiile SC Tuva Plastics SRL, SC Match New Media.In concluzie din 
verificarea documentelor rezulta ca societatile mentionate sunt complementare, realizeaza un proiect comun si pot functiona ca un tot unitar. Din analiza informatiilor din 
MJ, parte scrisa , nu exista piese desenate , se constata ca utilitatile (alimentare cu apa , energie, canalizare , ) sunt comune pentru societatiile SC TUVA PLASTICS SRL 
si SC CHISODA PRINT SRL In concluzie investitia propusa de solicitantul SC TUVA PLASTICS SRL nu poate functiona independent de investitia propusa de SC 
CHISODA RINT SRL crandu-se astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj care contravine obiectivelor masurii 31
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DOTARE CABINET MEDICAL 
VETERINAR INDIVIDUAL ÎN 

LOCALITATEA DUMBRĂVIŢA, 
JUDEŢUL TIMIŞ

CABINET 
MEDICAL 

VETERINAR 
INDIVIDUAL DR 
TOMA LAVINIA 

MONICA

TIMIS
Comuna/Oras 

DUMBRAVITA Sat 
DUMBRAVITA

- - - - - - - - - - 27.097 0 18.967 0 8.130 198.466.740

Ca urmare a verificarilor efectuate in ONRC - RECOM reiese ca solicitanta mai detine actiuni majoritare la SC LAV-FARM SRL si SC LAVIVET SRL, astfel: la SC LAV - 
FARM SRL - asociat unic - 100% cota de participare la beneficii si pierderi si la SC LAVIVET SRL - asociat - 80% - cota de participare la beneficii si pierderi. Au fost 
atasate copii ale extrasului ONRC - RECOM. De asemenea, activitatea principala pentru care se solicita finantare este identica la toate socitatile detinute de catre doctor 
medic veterinar Toma Lvinia Monica. Solicitanta a fost declarata neeligibila. Ca urmare a verificarilor efectuate in ONRC - RECOM reiese ca solicitanta mai detine actiuni 
majoritare la SC LAV-FARM SRL si SC LAVIVET SRL, astfel: la SC LAV - FARM SRL - asociat unic - 100% cota de participare la beneficii si pierderi si la SC LAVIVET 
SRL - asociat - 80% - cota de participare la beneficii si pierderi. Au fost atasate copii ale extrasului ONRC - RECOM. De asemenea, activitatea principala pentru care se 
solicita finantare este identica la toate socitatile detinute de catre doctor medic veterinar Toma Lvinia Monica. Solicitanta a fost declarata neeligibila.

1307 312 M 01 12 5 37 00413 2012 9 28

CONSTRUIRE SI DOTARE 
SPATII PENTRU PRODUCTIE 
SI PREZENTARE BICICLETE 

PARTER + ETAJ, 
LOCALITATEA SACALAZ, 

JUDETUL TIMIS

SC BIKE COOL 
SRL-D TIMIS

Comuna/Oras 
SACALAZ Sat 

SACALAZ
- - - - - - - - - - 234.903 0 199.667 0 35.236 198.666.407

La pct.1.2 s-a bifat Nu,deoarece solicitantul nu respecta pct.2 din Declaratia pe propria raspundere din sectiunea F a CF. La pct.1.2 s-a bifat Nu,deoarece solicitantul nu 
respecta pct.2 din Declaratia pe propria raspundere din sectiunea F a CF. EG1-La verificarea cererii de finantare solicitantul a prezentat certificatul de urbanism nr. 250 din 
22.08.2012 , in care la regimul juridic, proprietar apare societatea SC FIRESHOW SRL . Acest lucru a rezultat datorita faptului ca beneficiarul a incheiat contractul de 
constituire a dreptului de uzufruct cu societatea mai sus amintita la data de 27.09.2012, ulterior eliberarii certificatului de urbanism(prin raspuns la E 3.4 a prezentat 
certificat de urbanism, insa eliberat la data 26.09.2013).EG2-Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitieiSolicitantul propune prin proiect”Construire si dotare 
spatii pentru productie si prezentare biciclete parter +etaj,localitatea Sacalaz,judetul Timis”. Există neconcordanţe intre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale 
ale investitiei,spatiul de prezentare eligibil propus la parter este supradimensionat (280mp,conform ghidului solicitantului sunt permise “mici magazine de desfacere a 
propriilor produse”),in raport cu spatiul destinat productiei=326mp.(calibrare si spitare roti=56mp.,asamblare roti=42mp.,asamblare cadre si furci=42mp.,asamblare 
biciclete=90mp.,stand verificare=42mp.,ambalare=54mp); mai exista un spatiu de prezentare la parter pe neeligibil in suprafata de 130 mp. In fluxul tehnologic prezentat de 
beneficiar in cadrul SF, este descrisa folosirea unui motostivuitor ”care ridica piesele grele pe un palet pentru a ajunge in zona spatiului de lucru, spatiu prevazut la etajul 
cladirii.Tot cu acest motostivuitor este prevazuta coborarea bicicletelor la sfarsitul programului de lucru in vederea livrarii catre diverse depozite sau direct la distribuitori in 
functie de comenzile avute”.In lista cheltuielilor eligibile cat si neeligibile prezentate la cap.3.8 nu s-a regasit cheltuiala cu achizitia acestui motostivuitor, astfel fluxul 
tehnologic nu poate fii realizat fara achizitia acestui utilaj. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei, proiectul nu este viabil economico-financiar.Achizitia 
panourilor solare in suma de 23.448 euro este nejustificata intrucat energia produsa de acestea este utilizata si pentru spatiile neeligibile (265,4 mp).EG5-Documentele 
emise de ANPM, DSVSA si DSP sunt eliberate inaintea datei de semnare a contractului de uzufruct. EG1-La verificarea cererii de finantare solicitantul a prezentat 
certificatul de urbanism nr. 250 din 22.08.2012 , in care la regimul juridic, proprietar apare societatea SC FIRESHOW SRL . Acest lucru a rezultat datorita faptului ca 
beneficiarul a incheiat contractul de constituire a dreptului de uzufruct cu societatea mai sus amintita la data de 27.09.2012, ulterior eliberarii certificatului de urbanism(prin 
raspuns la E 3.4 a prezentat certificat de urbanism, insa eliberat la data 26.09.2013).EG2-Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitieiSolicitantul propune prin 
proiect”Construire si dotare spatii pentru productie si prezentare biciclete parter +etaj,localitatea Sacalaz,judetul Timis”. Există neconcordanţe intre cheltuielile propuse in SF 
în raport cu nevoile reale ale investitiei,spatiul de prezentare eligibil propus la parter este supradimensionat (280mp,conform ghidului solicitantului sunt permise “mici 
magazine de desfacere a propriilor produse”),in raport cu spatiul destinat productiei=326mp.(calibrare si spitare roti=56mp.,asamblare roti=42mp.,asamblare cadre si 
furci=42mp.,asamblare biciclete=90mp.,stand verificare=42mp.,ambalare=54mp); mai exista un spatiu de prezentare la parter pe neeligibil in suprafata de 130 mp. In fluxul 
tehnologic prezentat de beneficiar in cadrul SF, este descrisa folosirea unui motostivuitor ”care ridica piesele grele pe un palet pentru a ajunge in zona spatiului de lucru, 
spatiu prevazut la etajul cladirii.Tot cu acest motostivuitor este prevazuta coborarea bicicletelor la sfarsitul programului de lucru in vederea livrarii catre diverse depozite sau 
direct la distribuitori in functie de comenzile avute”.In lista cheltuielilor eligibile cat si neeligibile prezentate la cap.3.8 nu s-a regasit cheltuiala cu achizitia acestui 
motostivuitor, astfel fluxul tehnologic nu poate fii realizat fara achizitia acestui utilaj. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei, proiectul nu este viabil economico-
financiar.Achizitia panourilor solare in suma de 23.448 euro este nejustificata intrucat energia produsa de acestea este utilizata si pentru spatiile neeligibile (265,4 mp).EG5-
Documentele emise de ANPM, DSVSA si DSP sunt eliberate inaintea datei de semnare a contractului de uzufruct. Proiectul este neeligibil deoarece nu sunt indeplinite 
criteriile de eligibilitate:EG1- La verificarea cererii de finantare solicitantul a prezentat certificatul de urbanism nr. 250 din 22.08.2012 , in care la regimul juridic, proprietar 
apare societatea SC FIRESHOW SRL . Acest lucru a rezultat datorita faptului ca beneficiarul a incheiat contractul de constituire a dreptului de uzufruct cu societatea mai 
sus amintita la data de 27.09.2012, ulterior eliberarii certificatului de urbanism(prin raspuns la E 3.4 a prezentat certificat de urbanism, insa eliberat la data 26.09.2013).EG
Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitieiSolicitantul propune prin proiect”Construire si dotare spatii pentru productie si prezentare biciclete parter 
+etaj,localitatea Sacalaz,judetul Timis”. Există neconcordanţe intre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitiei,spatiul de prezentare eligibil propus la 
parter este supradimensionat (280mp,conform ghidului solicitantului sunt permise “mici magazine de desfacere a propriilor produse”),in raport cu spatiul destinat 
productiei=326mp.(calibrare si spitare roti=56mp.,asamblare roti=42mp.,asamblare cadre si furci=42mp.,asamblare biciclete=90mp.,stand 
verificare=42mp.,ambalare=54mp); mai exista un spatiu de prezentare la parter pe neeligibil din suprafata de 130 mp. In fluxul tehnologic prezentat de beneficiar in cadrul 
SF, este descrisa folosirea unui motostivuitor ”care ridica piesele grele pe un palet pentru a ajunge in zona spatiului de lucru, spatiu prevazut la etajul cladirii.Tot cu acest 
motostivuitor este prevazuta coborarea bicicletelor la sfarsitul programului de lucru in vederea livrarii catre diverse depozite sau direct la distribuitori in functie de comenzile 
avute” In lista cheltuielilor eligibile cat si neeligibile prezentate la cap 3 8 nu s-a regasit cheltuiala cu achizitia acestui motostivuitor astfel fluxul tehnologic nu poate

1308 312 M 01 12 5 37 00422 2012 9 28 ACHIZITII UTILAJE LA SC CRC 
MOBILE SRL

SC CRC MOBILE 
SRL TIMIS

Comuna/Oras 
GHIRODA Sat 
GIARMATA-VII

- - - - - - - - - - 113.925 0 79.747 0 34.178 198.746.154

Solicitantul a depus un proiect prin care solicit achiziţionarea a doua autovehicule in scopul dotării acestora cu echipamente şi utilaje necesare pentru oferirea de servicii de 
urgenţă, servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule. Autovehiculele solicitate nu sunt omologate RAR, iar solicitantul nu face dovada deţinerii unui punct de lucru fix. Ca 
urmare, se consideră, solicitantul doreşte integrarea forţată a unor mijloace de transport în cadrul unui proiect sub denumirea unuia specializat şi care nu corespunde 
definiţiei din ghid şi respectiv, din legislaţia în vigoare(HG 224/2008 cu modificările şi completările ulterioare), se consideră creare de condiţii artificiale, iar proiectul va fi 
declarat neeligibil. Solicitantul a depus un proiect prin care solicit achiziţionarea a doua autovehicule in scopul dotării acestora cu echipamente şi utilaje necesare pentru 
oferirea de servicii de urgenţă, servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule. Autovehiculele solicitate nu sunt omologate RAR, iar solicitantul nu face dovada deţinerii unui 
punct de lucru fix. Ca urmare, se consideră, solicitantul doreşte integrarea forţată a unor mijloace de transport în cadrul unui proiect sub denumirea unuia specializat şi care 
nu corespunde definiţiei din ghid şi respectiv, din legislaţia în vigoare(HG 224/2008 cu modificările şi completările ulterioare), se consideră creare de condiţii artificiale, iar 
proiectul va fi declarat neeligibil. Ca urmare a evaluării Cererii de finanţare, au fost declarate neeligibile cheltuielile determinate de achiziţiile propuse. Astfel, bugetul indica
totalizator al proiectului are valoare 0 (zero)euro A fost prezentată doar o singură ofertă pentru achiziţiile de bunuri propuse, iar pentru serviciile de consultanta nicio oferta
urmare a evaluării Cererii de finanţare, au fost declarate neeligibile cheltuielile determinate de achiziţiile propuse. Astfel, bugetul indicativ totalizator al proiectului are valoare 
0 (zero) euro Solicitantul a depus un proiect prin care solicit achiziţionarea a doua autovehicule in scopul dotării acestora cu echipamente şi utilaje necesare pentru oferirea 
de servicii de urgenţă, servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule. Autovehiculele solicitate nu sunt omologate RAR, iar solicitantul nu face dovada deţinerii unui punct de 
lucru fix. Ca urmare, se consideră, solicitantul doreşte integrarea forţată a unor mijloace de transport în cadrul unui proiect sub denumirea unuia specializat şi care nu 
corespunde definiţiei din ghid şi respectiv, din legislaţia în vigoare(HG 224/2008 cu modificările şi completările ulterioare), se consideră creare de condiţii artificiale, iar 
proiectul va fi declarat neeligibil.Ca urmare a evaluării Cererii de finanţare, au fost declarate neeligibile cheltuielile determinate de achiziţiile propuse. Astfel, bugetul indicativ 
totalizator al proiectului are valoare 0 (zero) euro Solicitantul a depus un proiect prin care solicit achiziţionarea a doua autovehicule in scopul dotării acestora cu echipamente 
şi utilaje necesare pentru oferirea de servicii de urgenţă, servicii de întreţinere şi reparaţii autovehicule. Autovehiculele solicitate nu sunt omologate RAR, iar solicitantul nu 
face dovada deţinerii unui punct de lucru fix. Ca urmare, se consideră, solicitantul doreşte integrarea forţată a unor mijloace de transport în cadrul unui proiect sub 
denumirea unuia specializat şi care nu corespunde definiţiei din ghid şi respectiv, din legislaţia în vigoare(HG 224/2008 cu modificările şi completările ulterioare), se 
consideră creare de condiţii artificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil.
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1309 312 M 01 12 5 37 00409 2012 9 28 "CENTRU DE INTRETINERE 
CORPORALA"

HOLISTIC 
LOUNGE SRL TIMIS Comuna/Oras SAG 

Sat SAG - - - - - - - - - - 285.415 0 199.790 0 85.625 198.945.944

La pct.1.2 s-a bifat Nu,deoarece solicitantul nu respecta pct.2 din Declaratia pe propria raspundere din sectiunea F a CF.Pct.1.6-Codurile CAEN 9604 inscrise in cererea de 
finantare si ORC nu corespund activitatii pentru care se solicita finantarea, prezentata in studiul de fezabilitate. Activitatile propuse prin proiect ( electrostimulare, electroliza, 
endermologie) nu fac obiectul activitatii codurilor CAEN mentionate in cererea de finantare, ci fac obiectul activitatii codului CAEN 8622- Activitati de asistenta medicala 
specializata, conform si informatiilor precizate in Studiul de fezabilitate. Solicitantul precizeaza in informatiile prezentate in SF,, Endermologia este recunoscuta in lumea 
medicala pentru eficacitatea sa, fiind singura metoda de tratament anticelulita aprobata de catre FDA,,. La pct.1.2 s-a bifat Nu,deoarece solicitantul nu respecta pct.2 din 
Declaratia pe propria raspundere din sectiunea F a CF.Pct.1.6-Codurile CAEN 9604 inscrise in cererea de finantare si ORC nu corespund activitatii pentru care se solicita 
finantarea, prezentata in studiul de fezabilitate. Activitatile propuse prin proiect ( electrostimulare, electroliza, endermologie) nu fac obiectul activitatii codurilor CAEN 
mentionate in cererea de finantare, ci fac obiectul activitatii codului CAEN 8622- Activitati de asistenta medicala specializata, conform si informatiilor precizate in Studiul de 
fezabilitate. Solicitantul precizeaza in informatiile prezentate in SF,, Endermologia este recunoscuta in lumea medicala pentru eficacitatea sa, fiind singura metoda de 
tratament anticelulita aprobata de catre FDA,,. EG1-Certificatul de urbanism nr.139/27.09.2012 emis de Primaria comunei Sag, judetul Timis nu este eliberat pentru 
investitia prevazuta in proiect,, Centru de intretinere corporala” Sag, judetul Timis, ci pentru ,,Intocmire studiu de fezabilitate pentru centru de infrumusetare corporala prin 
FEADR, masura 312 si o locuinta". EG2-Solicitantul propune prin proiect construirea unui centru de intretinere corporala pe un teren intravilan ce este situat in zona viitoare 
rezidentiala, in zona de est a localitatii Sag. Parcela se afla amplasata in subzona functionala 1L-locuinte. Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu 
nevoile reale ale investitiei. Spatiile propuse la cladirea P+1 sunt supradimensionate comparativ cu obiectivul investitiei (Sala de asteptare =59,34 mp.,receptie =16,63 mp., 
terasa=35,56mp, vestiar =18mp., Sali de tratament la etaj=60,09 mp, terase necirculabile=167,82 mp). La evaluarea proietului s-a constatat ca solicitantul a utilizat date 
nesustenabile la calculul indicatorilor economico-financiari, (folosirea unor tarife nejustificate, 2 locuri de munca nou-create din care un loc de munca receptioner, desi 
solicitantul isi propune in activitate aproximativ 20 proceduri de efectuat). Achizitiile de utilaje si echipamente sunt nejustificate in raport cu nr. de personal si spatiile propu
. Cheltuielile eligibile cu utilajele si echipamentele tehnologice propuse reprezinta 61% din valoarea totala a investitiei. Informatiile prezentate in SF, piese scrise si desenate 
nu demonsteaza necesitatea si oportunitatea investitiei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei, proiectul nu este viabil economico-financiar. EG1-Certificatul de 
urbanism nr.139/27.09.2012 emis de Primaria comunei Sag, judetul Timis nu este eliberat pentru investitia prevazuta in proiect,, Centru de intretinere corporala” Sag, 
judetul Timis, ci pentru ,,Intocmire studiu de fezabilitate pentru centru de infrumusetare corporala prin FEADR, masura 312 si o locuinta". EG2-Solicitantul propune prin 
proiect construirea unui centru de intretinere corporala pe un teren intravilan ce este situat in zona viitoare rezidentiala, in zona de est a localitatii Sag. Parcela se afla 
amplasata in subzona functionala 1L-locuinte. Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitiei. Spatiile propuse la cladirea P
sunt supradimensionate comparativ cu obiectivul investitiei (Sala de asteptare =59,34 mp.,receptie =16,63 mp., terasa=35,56mp, vestiar =18mp., Sali de tratament la 
etaj=60,09 mp, terase necirculabile=167,82 mp). La evaluarea proietului s-a constatat ca solicitantul a utilizat date nesustenabile la calculul indicatorilor economico-
financiari, (folosirea unor tarife nejustificate, 2 locuri de munca nou-create din care un loc de munca receptioner, desi solicitantul isi propune in activitate aproximativ 20 
proceduri de efectuat). Achizitiile de utilaje si echipamente sunt nejustificate in raport cu nr. de personal si spatiile propuse . Cheltuielile eligibile cu utilajele si echipamente
tehnologice propuse reprezinta 61% din valoarea totala a investitiei. Informatiile prezentate in SF, piese scrise si desenate nu demonsteaza necesitatea si oportunitatea 
investitiei. Beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei, proiectul nu este viabil economico-financiar. Proiectul este neeligibil deoarece nu indeplineste criteriile de 
eligibilitate:Solicitantul nu respecta pct.2 din Declaratia pe propria raspundere din sectiunea F a CF.Pct.1.6-Codurile CAEN 9604 inscrise in cererea de finantare si ORC nu 
corespund activitatii pentru care se solicita finantarea, prezentata in studiul de fezabilitate. Activitatile propuse prin proiect ( electrostimulare, electroliza, endermologie) nu 
fac obiectul activitatii codurilor CAEN mentionate in cererea de finantare, ci fac obiectul activitatii codului CAEN 8622- Activitati de asistenta medicala specializata, conform 
si informatiilor precizate in Studiul de fezabilitate. Solicitantul precizeaza in informatiile prezentate in SF,, Endermologia este recunoscuta in lumea medicala pentru 
eficacitatea sa, fiind singura metoda de tratament anticelulita aprobata de catre FDA,,. EG1-Certificatul de urbanism nr.139/27.09.2012 emis de Primaria comunei Sag, 
judetul Timis nu este eliberat pentru investitia prevazuta in proiect,, Centru de intretinere corporala” Sag, judetul Timis, ci pentru ,,Intocmire studiu de fezabilitate pentru 
centru de infrumusetare corporala prin FEADR, masura 312 si o locuinta". EG2-Solicitantul propune prin proiect construirea unui centru de intretinere corporala pe un teren 
intravilan ce este situat in zona viitoare rezidentiala, in zona de est a localitatii Sag. Parcela se afla amplasata in subzona functionala 1L-locuinte. Există neconcordanţe 
dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitiei. Spatiile propuse la cladirea P+1 sunt supradimensionate comparativ cu obiectivul investitiei (Sala de 
asteptare =59 34 mp receptie =16 63 mp terasa=35 56 mp vestiar =18mp Sali de tratament la etaj=60 09 mp terase necirculabile=167 82 mp) La evaluarea proietulu

1310 312 C 01 12 5 37 00408 2012 9 28 „CONSTRUIRE SI DOTARE 
SERVICE AUTO”

SC F&D TRANS 
LOGISTIC SRL TIMIS

Comuna/Oras 
ORTISOARA Sat 

CORNESTI
- - - - - - - - - - 283.658 12.000 198.561 0 85.097 199.144.505

La pct.1.2 s-a bifat Nu,deoarece solicitantul nu respecta pct.2 din Declaratia pe propria raspundere din sectiunea F a CF. La pct.1.2 s-a bifat Nu,deoarece solicitantul nu 
respecta pct.2 din Declaratia pe propria raspundere din sectiunea F a CF. La criteriul de eligibiltate EG6 s-a bifat NU, deoarece:-solicitantul nu poate sa dovedeasca dreptul 
de propietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia prin instituirea ipotecii legale in favoarea vanzatorului,conform contractului de vanzare 
nr.1949/08.08.2012 si extrasului CF nr.404118/26.09.2012 si CF nr.402525/26.09.2012;-Certificatul de urbanism nu este conform legii nr.50/1991(faza PUG/PUZ/PUD,la 
regimul juridic suprafata nu corespunde cu doc.3,si nu este precizat daca poate fi utilizat in scopul declarat). La criteriul de eligibiltate EG6 s-a bifat NU, deoarece:-
solicitantul nu poate sa dovedeasca dreptul de propietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia prin instituirea ipotecii legale in favoarea 
vanzatorului,conform contractului de vanzare nr.1949/08.08.2012 si extrasului CF nr.404118/26.09.2012 si CF nr.402525/26.09.2012;-Certificatul de urbanism nu este 
conform legii nr.50/1991(faza PUG/PUZ/PUD,la regimul juridic suprafata nu corespunde cu doc.3,si nu este precizat daca poate fi utilizat in scopul declarat). Punctul 6-
Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi pentru a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. La verificarea 
proiectului SC F&amp;D TRANS LOGISTIC SRL se identifica mai multe elemente comune cu proiectul SC V&amp;D TRANS LOGISTIC SRL depuse in sesiunea de 
depunere a cererilor de finantare pe M312- Cererea de proiecte 01/12 – 28.09.2012. Elementele comune se refera la: - societatile au fost infiintate in data de 03.01.2012;- 
Documentele care certifica dreptul de proprietate pentru terenurile pe care se realizeza investitiile ( contracte de vanzare) sunt incheiate cu Andras Nicolae, in aceeasi zi cu 
numere de incheiere autentificare consecutive;- cererile de finantare au aceiasi elaboratori,respectiv SC BUSINESS DEVELOPING GROUP SRL Arad si BIROUL 
INDIVIDUAL DE ARHITECTURA „DARIDA IOAN” Arad ;-documentele lor au fost eliberate dupa cum urmeaza:certificatele de urbanism in data de 20.08.2012 cu numere 
consecutive ,deciziile etapei de evaluare initiala APM in data de 19.09.2012 cu numere consecutive,notificarile DVS in data de 07.09.2012 cu numere 
consecutive,notificarile DSP in data de 18.09.2012,certificatele constatatoare ORC in data de 04.09.2012 cu numere consecutive(prin Moraru Daniel),certificatele fiscale 
DGFP in data de 20.09.2012 cu numere consecutive si certificatele fiscale primarie in data de 13.09.2012 cu numere consecutive;-sediul comun, respectiv: SC F&amp;D 
TRANS LOGISTIC SRL com Ortisoara,sat Cornesti,str. DN 69 Timisoara-Arad,km.18,camera 2 si SC V&amp;D TRANS LOGISTIC SRL com Ortisoara,sat Cornesti,str. 
DN 69 Timisoara-Arad,km.18,camera 1;-desi cofinantarea privata este diferita prezinta extrase de cont identice in lei si euro,de la aceiasi banca in aceiasi data(asociatii ce
doua societati isi crediteaza firmele cu aceleasi sume in lei si euro). Punctul 6-Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi pentru a 
obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. La verificarea proiectului SC F&amp;D TRANS LOGISTIC SRL se identifica mai multe elemente comune cu 
proiectul SC V&amp;D TRANS LOGISTIC SRL depuse in sesiunea de depunere a cererilor de finantare pe M312- Cererea de proiecte 01/12 – 28.09.2012. Elementele 
comune se refera la: - societatile au fost infiintate in data de 03.01.2012;- Documentele care certifica dreptul de proprietate pentru terenurile pe care se realizeza investitiile ( 
contracte de vanzare) sunt incheiate cu Andras Nicolae, in aceeasi zi cu numere de incheiere autentificare consecutive;- cererile de finantare au aceiasi elaboratori,respectiv 
SC BUSINESS DEVELOPING GROUP SRL Arad si BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURA „DARIDA IOAN” Arad ;-documentele lor au fost eliberate dupa cum 
urmeaza:certificatele de urbanism in data de 20.08.2012 cu numere consecutive ,deciziile etapei de evaluare initiala APM in data de 19.09.2012 cu numere 
consecutive,notificarile DVS in data de 07.09.2012 cu numere consecutive,notificarile DSP in data de 18.09.2012,certificatele constatatoare ORC in data de 04.09.2012 cu 
numere consecutive(prin Moraru Daniel),certificatele fiscale DGFP in data de 20.09.2012 cu numere consecutive si certificatele fiscale primarie in data de 13.09.2012 cu 
numere consecutive;-sediul comun, respectiv: SC F&amp;D TRANS LOGISTIC SRL com Ortisoara,sat Cornesti,str. DN 69 Timisoara-Arad,km.18,camera 2 si SC 
V&amp;D TRANS LOGISTIC SRL com Ortisoara,sat Cornesti,str. DN 69 Timisoara-Arad,km.18,camera 1;-desi cofinantarea privata este diferita prezinta extrase de cont 
identice in lei si euro,de la aceiasi banca in aceiasi data(asociatii celor doua societati isi crediteaza firmele cu aceleasi sume in lei si euro). Proiectul este neeligibil deoarece 
nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG 6 si solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati(sprijin) si a aobtine astfel un avantaj care contravi
obiectivelor masurii Proiectul este neeligibil deoarece nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG 6 si solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de 
plati(sprijin) si a aobtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii

1311 312 M 01 12 5 37 00403 2012 9 28

AMPLASARE IMOBILPENTRU 
DEZVOLTARE 

MICROINTREPRINDERE 
PRODUCTIE BIJUTERII SI 

ARTICOLE SIMILARE, 
LOCALITATEA DUMBRAVITA, 

JUDETUL TIMIS

SONTEA 
SEBASTIAN 

CLAUDIU
TIMIS

Comuna/Oras 
DUMBRAVITA Sat 

DUMBRAVITA
- - - - - - - - - - 117.184 0 99.606 0 17.578 199.244.111

La pct.1.2 am bifat NU deoarece solicitantul nu a respectat pct.2 din Declarația pe propria răspundere din secțiunea F a Cererii de finanțare. EG2-Solicitantul nu a prezentat 
Anexele C privind prognoza incasărilor și plăților pentru anii 1,2 și 3 de implementare,obligatoriu de prezentat in cadrul SF conf.HG28/2008 pentru a demonstra viabilitatea 
investiției.EG6 -Intrucât investiția propusă prin proiect este construcție definitivă cf.Legii 50/1991 solicitantul trebuia să dovedească dreptul real principal (drept de 
proprietate,uz,uzufruct,superficie,servitute) asupra terenului pe care se va amplasa investiția. Solicitantul depune extras de carte funciară cu terenul ipotecat in favoarea 
MARFIN BANK(ROMÂNIA )SA, cu interdicție de construire pe acest teren. Solicitantul nu a prezentat oferte conf.HG28/2008 pentru toate bunurile de la cap.3.8. 
Solicitantul nu respectă EG2 prin neprezentarea Anexelor C și EG 5 -prezintă ca document pentru terenul pe care se va amplasa investiția extras de carte funciară cu 
terenul ipotecat in favoarea MARFIN BANK (ROMÂNIA) SA cu interdicția de construire pe acest teren.
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1312 312 C 01 12 5 37 00407 2012 9 28 CONSTRUIRE CENTRU 
LOGISTIC

SC V&D TRANS 
LOGISTIC SRL TIMIS

Comuna/Oras 
ORTISOARA Sat 

CORNESTI
- - - - - - - - - - 285.463 27.730 199.824 0 85.639 199.443.935

La pct.1.2 s-a bifat Nu,deoarece solicitantul nu respecta pct.2 din Declaratia pe propria raspundere din sectiunea F a CF. La pct.1.2 s-a bifat Nu,deoarece solicitantul nu 
respecta pct.2 din Declaratia pe propria raspundere din sectiunea F a CF. La criteriul de eligibiltate EG6 s-a bifat NU, deoarece:-solicitantul nu poate sa dovedeasca dreptul 
de propietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia prin instituirea ipotecii legale in favoarea vanzatorului,conform contractului de vanzare 
nr.1950/08.08.2012 si extrasului CF nr.404237/26.09.2012 si CF nr.404245/26.09.2012;-Certificatul de urbanism nu este conform legii nr.50/1991(faza PUG/PUZ/PUD,la 
regimul juridic suprafata nu corespunde cu doc.3 si nu este precizat daca poate fi utilizat in scopul declarat). La criteriul de eligibiltate EG6 s-a bifat NU, deoarece:-
solicitantul nu poate sa dovedeasca dreptul de propietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia prin instituirea ipotecii legale in favoarea 
vanzatorului,conform contractului de vanzare nr.1950/08.08.2012 si extrasului CF nr.404237/26.09.2012 si CF nr.404245/26.09.2012;-Certificatul de urbanism nu este 
conform legii nr.50/1991(faza PUG/PUZ/PUD,la regimul juridic suprafata nu corespunde cu doc.3 si nu este precizat daca poate fi utilizat in scopul declarat). Punctul 6 -
Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi pentru a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. La verificarea 
proiectului SC V&amp;D TRANS LOGISTIC SRL se identifica mai multe elemente comune cu proiectul SC F&amp;D TRANS LOGISTIC SRL depuse in sesiunea de 
depunere a cererilor de finantare pe M312- Cererea de proiecte 01/12 – 28.09.2012. Elementele comune se refera la: - societatile au fost infiintate in data de 03.01.2012;- 
Documentele care certifica dreptul de proprietate pentru terenurile pe care se realizeza investitiile ( contracte de vanzare) sunt incheiate cu Andras Nicolae, in aceeasi zi cu 
numere de incheiere autentificare consecutive;- cererile de finantare au aceiasi elaboratori,respectiv SC BUSINESS DEVELOPING GROUP SRL Arad si BIROUL 
INDIVIDUAL DE ARHITECTURA „DARIDA IOAN” Arad ;-documentele lor au fost eliberate dupa cum urmeaza:certificatele de urbanism in data de 20.08.2012 cu numere 
consecutive ,deciziile etapei de evaluare initiala APM in data de 19.09.2012 cu numere consecutive,notificarile DVS in data de 07.09.2012 cu numere 
consecutive,notificarile DSP in data de 18.09.2012,certificatele constatatoare ORC in data de 04.09.2012 cu numere consecutive(prin Moraru Daniel),certificatele fiscale 
DGFP in data de 20.09.2012 cu numere consecutive si certificatele fiscale primarie in data de 13.09.2012 cu numere consecutive;-sediul comun, respectiv: SC V&amp;D 
TRANS LOGISTIC SRL com Ortisoara,sat Cornesti,str. DN 69 Timisoara-Arad,km.18,camera 1si SC F&amp;D TRANS LOGISTIC SRL com Ortisoara,sat Cornesti,str. DN
69 Timisoara-Arad,km.18,camera 2;-desi cofinantarea privata este diferita prezinta extrase de cont identice in lei si euro,de la aceiasi banca in aceiasi data(asociatii celor 
doua societati isi crediteaza firmele cu aceleasi sume in lei si euro). Punctul 6 -Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi pentru a 
obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii. La verificarea proiectului SC V&amp;D TRANS LOGISTIC SRL se identifica mai multe elemente comune cu 
proiectul SC F&amp;D TRANS LOGISTIC SRL depuse in sesiunea de depunere a cererilor de finantare pe M312- Cererea de proiecte 01/12 – 28.09.2012. Elementele 
comune se refera la: - societatile au fost infiintate in data de 03.01.2012;- Documentele care certifica dreptul de proprietate pentru terenurile pe care se realizeza investitiile ( 
contracte de vanzare) sunt incheiate cu Andras Nicolae, in aceeasi zi cu numere de incheiere autentificare consecutive;- cererile de finantare au aceiasi elaboratori,respectiv 
SC BUSINESS DEVELOPING GROUP SRL Arad si BIROUL INDIVIDUAL DE ARHITECTURA „DARIDA IOAN” Arad ;-documentele lor au fost eliberate dupa cum 
urmeaza:certificatele de urbanism in data de 20.08.2012 cu numere consecutive ,deciziile etapei de evaluare initiala APM in data de 19.09.2012 cu numere 
consecutive,notificarile DVS in data de 07.09.2012 cu numere consecutive,notificarile DSP in data de 18.09.2012,certificatele constatatoare ORC in data de 04.09.2012 cu 
numere consecutive(prin Moraru Daniel),certificatele fiscale DGFP in data de 20.09.2012 cu numere consecutive si certificatele fiscale primarie in data de 13.09.2012 cu 
numere consecutive;-sediul comun, respectiv: SC V&amp;D TRANS LOGISTIC SRL com Ortisoara,sat Cornesti,str. DN 69 Timisoara-Arad,km.18,camera 1si SC 
F&amp;D TRANS LOGISTIC SRL com Ortisoara,sat Cornesti,str. DN 69 Timisoara-Arad,km.18,camera 2;-desi cofinantarea privata este diferita prezinta extrase de cont 
identice in lei si euro,de la aceiasi banca in aceiasi data(asociatii celor doua societati isi crediteaza firmele cu aceleasi sume in lei si euro). Proiectul este neeligibil deoarece 
nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG 6 si solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de plati(sprijin) si a aobtine astfel un avantaj care contravi
obiectivelor masurii Proiectul este neeligibil deoarece nu este indeplinit criteriul de eligibilitate EG 6 si solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de 
plati(sprijin) si a aobtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii

1313 312 M 01 12 5 37 00401 2012 9 28

„ ACHIZITIA UNUI CENTRU DE 
PRELUCRARE A GRINZILOR 
DIN LEMN IN  LOC. FOLEA, 

JUD. TIMIS”
SC IG HOLZ SRL TIMIS Comuna/Oras 

VOITEG Sat FOLEA - - - - - - - - - - 174.800 0 148.580 0 26.220 199.592.515

Proiectul este neeligibil din urmatoarele considerente:Pct. 1.1- conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate pentru Masura 312, versiunea 07, 
se verifica precizarile din documentul 11.3 “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 105 din dosarul cererii de finantare, solicitantul SC IG HOLZ SRL 
declara tipul intreprinderii ca fiind intreprindere autonoma. In urma verificarii portalului ONRC s-a constatat ca domna Suiugan Carmen detine 2 societati in functiune:-SC I
HOLZSRL in care este actionar unic (100% actiuni) si care isi desfasoara activitatea conform urmatoarelor coduri CAEN: 1610, 1623, 4332, 4613, 4673,7732, 7739. - S.C. 
IMPERIUM GRUP HAUS SRL in care este actionar majoritar detinand 50% din actiuni si care isi desfasoara activitatea conform urmatoarelor coduri CAEN: 1610, 1621, 
1622, 1623, 1624, 1629, 4673. Cele doua societati isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente, conform codurilor 
CAEN comune,(1610,1623,4673), prin urmare sunt intreprinderi legate . Deoarece solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, proiectul este neeligibil. Proiectul 
este declarant neeligibil, deoarece nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG 6 , asfel:-SC IG HOLZ SRL preia in folosinta, pe durata nelimitata , o suprafata de 1.300 mp 
dintr-un imobil situat in satul Folea, comuna Voiteg,DJ 592B, 1,5 km, directia Sipet, jud. Timis, conform contractului de comodat nr. 3/21.09.2012.- In contractul de 
comodat mentionat, incheiat cu SC IMPERIUM PRODUCT OMNIA INTERNATIONAL SRL, nu se precizeaza numarul cadastral si numarul topografic al imobilului. - Nu se 
prezinta extras CF pe numele solicitantului sau documente care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru. Este prezentat extrasul CF nr. 17384/17.09.2012, 
pe numele SC Imperium O. Int.SRL, pentru un imobil cu nr. Cadastral 400973, situat in comuna Voiteg, imobilul fiind ipotecat in intregime de catre BRD-Group Societe 
Generale SA, pentru suma de 780.000 euro, cu interdictie de instraianare, grevare, inchiriere, dezmenbrare, alipire, demolare,restructurare, amenajare si construie -In ceea 
ce priveste capacitatea de finantare , in extrasul de cont din data de 25.09.2012, se vede ca suma de 225.000 euro intra in contul IG HOLZ SRL prin transfer bancar de la 
acelasi SC IMPERIUM PRODUCT OMNIA INTERNATINAL SRL, de la care a luat in folosinta si hala de productie. Mentionez ca reprezentantii legali si actionarii celor 2 
societati ,IG HOLZ SRL si SC IMPERIUM PRODUCT OMNIA INTERNATINAL, au acelasi nume de familie (SUIUGAN). Proiectul este declarant neeligibil, deoarece nu 
indeplineste criteriul de eligibilitate EG 6 , asfel:-SC IG HOLZ SRL preia in folosinta, pe durata nelimitata , o suprafata de 1.300 mp dintr-un imobil situat in satul Folea, 
comuna Voiteg,DJ 592B, 1,5 km, directia Sipet, jud. Timis, conform contractului de comodat nr. 3/21.09.2012.- In contractul de comodat mentionat, incheiat cu SC 
IMPERIUM PRODUCT OMNIA INTERNATIONAL SRL, nu se precizeaza numarul cadastral si numarul topografic al imobilului. - Nu se prezinta extras CF pe numele 
solicitantului sau documente care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru. Este prezentat extrasul CF nr. 17384/17.09.2012, pe numele SC Imperium O. 
Int.SRL, pentru un imobil cu nr. Cadastral 400973, situat in comuna Voiteg, imobilul fiind ipotecat in intregime de catre BRD-Group Societe Generale SA, pentru suma de 
780.000 euro, cu interdictie de instraianare, grevare, inchiriere, dezmenbrare, alipire, demolare,restructurare, amenajare si construie

1314 312 M 01 12 5 37 00396 2012 9 28

ACHIZITII DE UTILAJE LA SC 
SVENLOGISTIC SRL, 

LOCALITATEA ALIOS, NR.181, 
COMUNA MASLOC, JUD. 

TIMIS

SC 
SVENLOGISTIC 

SRL
TIMIS Comuna/Oras 

MASLOC Sat ALIOS - - - - - - - - - - 159.978 0 111.985 0 47.993 199.704.500

La verificarea in RECOM solicitantul mai apare ca si actionar la SC STA &amp; FLA SRL cu o cota de participare de 50%;se ataseaza rezultatul verificarii.La verificarea in 
doc.16-nu se regaseste ca si solicitant pe alte masuri din programul FEADER;se ataseaza rezultatul verificarii. Beneficiarul a prezentat informatiile suplimentare gresit 
complectate

1315 312 C 01 12 5 37 00402 2012 9 28
CONSTRUIRE SI DOTARE 

HALA PENTRU OPERATIUNI 
DE MECANICA GENERALA

OPRISONI 
ELENA-ALINA TIMIS

Comuna/Oras 
GAVOJDIA Sat 

GAVOJDIA
- - - - - - - - - - 235.294 10.000 199.999 0 35.295 199.904.499

EG -1-Beneficiarul nu a facut dovada existentei unui document prin care sa existe acordarea unui drep de servitute pentru drumul de acces spre investitie,acesta nefiind 
inclus in contractul de constituire a dreptului de superficie Nr.2180/20.09.2012.- Nu se justifica constructia unei hale de 653,25 mp in conditiile in care se achizitioneaza 
doar utilaje (echipamente)a caror valoare este de 55344 euro.-Nu a fost prezentata o fundamentare referitoare la necesitatea constructiei si a unei platforme betonate in 
suprafata de 736 mp. – Nu au fost prevazute cheltuieli neeligibile privind racordul la energia electrica ,in conditiile in care postul trafo la care se racordeaza investitia este 
situat in afara limitei de proprietate. EG-2 Proiectul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.In urma verificarii SF s-a constat ca beneficiarul nu a prezentat ce tipuri de piese 
realizeaza cu utilajele achizitionate prin proiect. -La pag.24 din SF sunt prezentate doar activitatile care sunt incadrate in codul CAEN 2562,fara a face referire sticta la tipuri 
de piese prevazute a se realiza prin proiect.- La pag.55 din SF –prognoza incasarilor nu au fost detailiate tipurile de piese realizate,nr. de bucati/tip de piese,toate estimarile 
fiind facute in kilograme piese metalice/ora si kg piese metalice /an.-La pag.38 din SF s-a prezentat un fluz tehnologic privind prelucrarea metalului,pe operatii,fara o referire 
concreta la activitatea desfasurata in cadrul halei pentru care se solicita finantare. Toate capitolele prezentate in SF sunt tratate la general fara explicatii.Nu este 
particularizata activitatea pentru care se solicita finanatare nerambursabila.In prognoza incasarilor si platilor nu sunt folosite date reale si sustenabile.Nu se tine cont de 
numarul de 8 angajati cu norma intreaga (8angajati x8ore -64 ore/zi, in tabelul de la pag.57 sunt prevazute 4ore /zi/angajat).De asemenea in nivelul salariilor prognozate nu 
se are in vedere nivelul de calificare al operatorilor solicitat de nivelul tehnic al utilajelor ce se achizitioneaza prin proiect. Din cele descrise in SF si documentele prezentate 
reise neconcordanata datelor prezentate de solicitant in CF in descrierea SF-ului si viabilitatea investitiei,asfel criteriul EG-1 si EG-2 nu este indeplinit proiectul solicitantei 
Oprisoni Elena Alina PF este neeligibil. EG 1-Beneficiarul nu a facut dovada existentei unui document prin care sa existe acordarea unui drep de servitute pentru drumul de 
acces spre investitie,acesta nefiind inclus in contractul de constituire a dreptului de superficie.- Nu se justifica constructia unei hale de 653,25 mp in conditiile in care se 
achizitioneaza doar utilaje (echipamente )a caror valoare este de 55344 euro.-Nu a fost prezentata o fundamentare referitoare la necesitatea constructiei si a unei platforme 
betonate in suprafata de 736 mp. – Nu au fost prevazute cheltuieli neeligibile privind racordul la energia electrica ,in conditiile in care postul trafo la care se racordeaza 
investitia este situat in afara limitei de proprietate. EG-2 Proiectul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.In urma verificarii SF s-a constat ca beneficiarul nu a prezentat ce 
tipuri de piese realizeaza cu utilajele achizitionate prin proiect. -La pag.24 din SF sunt prezentate doar activitatile care sunt incadrate in codul CAEN 2562,fara a face referire 
sticta la tipuri de piese prevazute a se realiza prin proiect.- La pag.55 din SF –prognoza incasarilor nu au fost detailiate tipurile de piese realizate,nr. de bucati/tip de 
piese,toate estimarile fiind facute in kilograme piese metalice/ora si kg piese metalice /an.-La pag.38 din SF s-a prezentat un fluz tehnologic privind prelucrarea metalului,pe 
operatii,fara o referire concreta la activitatea desfasurata in cadrul halei pentru care se solicita finantare. Toate capitolele prezentate in SF sunt tratate la general fara 
explicatii .Nu este particularizata activitatea pentru care se solicita finanatare nerambursabila.In prognoza incasarilor si platilor nu sunt folosite date reale si sustenabile.Nu
tine cont de numarul de 8 angajati cu norma intreaga (8angajati x8ore -64 ore/zi, in tabelul de la pag.57 aveti 4ore /zi/angajat).De asemenea in nivelul salariilor prognozate 
nu se are in vedere nivelul de calificare al operatorilor solicitat de nivelul tehnic al utilajelor ce se achizitioneaza prin proiect. Din cele descrise in SF si documentele 
prezentate reise neconcordanata datelor prezentate de solicitant in CF in descrierea SF-ului si viabilitatea investitiei,asfel criteriul EG-1 si EG-2 nu este indeplinit proiectul 
solicitantei Oprisoni Elena Alina PF este neeligibil.
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1316 312 M 01 12 5 37 00410 2012 9 28 ACHIZITIE ECHIPAMENTE DE 
CATRE POPOVICI IOAN POPOVICI IOAN TIMIS

Comuna/Oras 
DUDESTII VECHI 

Sat DUDESTII 
VECHI

- - - - - - - - - - 35.740 0 25.018 0 10.722 199.929.517

La verificarea in RECOM solicitantul nu mai este actionar si administrator in alte firme. Se ataseaza rezultatul verificarii in RECOM. S-a verificat in doc.16 solicitantul nu m
este reprezentant la alte proiecte depuse in aceasta sesiune pe M312, se ataseaza rezultatul verificarii La EG6 beneficiarul prezinta contract de comodat pe o perioada de
ani, dar nu prezinta CF conform criteriului de eligibilitate si anume " solicitantul trebuie sa prezinte si un document justificativ pentru a face dovada detinerii unuie din 
drepurile reale, extrasul de carte funciara valabil"

1317 312 M 01 12 5 37 00391 2012 9 28
ACHIZITIE DE UTILAJE 
PENTRU FABRICAREA 

ARTICOLELOR DE METAL 

MICOTA COSMIN-
IOAN TIMIS

Comuna/Oras 
NADRAG Sat 

NADRAG
- - - - - - - - - - 235.294 0 199.999 0 35.295 200.129.516

La verificare in RECOM solicitantul mai apare ca si actionar cu cota de 45% in SC MCM BAU SRL cu cod CAEN 4120,se ataseaza rezultatul verificarii.La verificarea in 
doc.16-solicitantul nu se regaseste in baza de date privind accesarea fondurilor FEADER se ataseaza rezultatul verificarii La EG-6-la vizita pe teren in locatia specificata in 
contractul de comodat(proprietar SC TECHOCER SRL) se desfasura acceasi activitate ca si cea solicitata prin proiect.Locatia nefiind disponibila pentru implementarea 
proiectului

1318 312 C 01 12 5 37 00383 2012 9 28

INFIINTARE UNITATE DE 
PRODUCERE PIESE 

SPECIALE DIN CERAMICA, IN 
COMUNA GIROC, JUDETUL 

TIMIS

S.C. MOSAICO 
PIU S.R.L. TIMIS Comuna/Oras 

GIROC Sat GIROC - - - - - - - - - - 235.294 10.781 200.000 0 35.294 200.329.516

Pct. 1.1Se verifica precizarile din documentul 11.3 “Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor” (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 154, solicitantul SC Mosaico Piu SRL, CUI 30281390, declara tipul 
intreprinderii ca fiind autonoma. In urma verificarii portalului ONRC s-a constatat ca asociatul unic si administratorul societatii, doamna Stanciulescu Ramona Claudia, CNP 
275031052624, mai este asociata in inca 7 firme in functiune, dintre care in 5 firme are calitatea de asociat majoritar. Aceste societati sunt: SC PIASTRELLE EST SRL 
(CUI 16959790), SC PIASTRELLE VEST STL ( CUI 30925475), SC ALIGERA IMOBILIARE SRL (CUI 17968380), SC PIA IMOBILIARE SRL (CUI 18987878), SC 
TRANS PAO SRL (CUI 13815367). Aceste societati isi desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente, conform codurilor 
CAEN comune : 2349 (Fabricarea altor produse ceramice); 4752 (Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor de sticla si a celor pentru vopsit, in magazine 
specializate); 4644 (Comert cu ridicata al produselor de ceramica, sticlarie si produse de intretinere). In urma acestor verificari rezulta ca solicitantul SC Mosaico Piu SRL 
este societate legata cu societatiile mentionate anterior. Pct. 1.2. Solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in cadrul Declaratiei F, referitor la pct. 2. 
Solicitantul nu are prevazute cheltuielile diverse si neprevazute. S-a prezentat o singura oferta pentru motostivuitor, pretul acestuia fiind de 24.997 euro. Ajutorul public 
nerambursabil trebuie sa fie de pana la 85 % din totalul cheltuielilor eligibile, solicitantul depasind acest procent. Pct. 1.1Se verifica precizarile din documentul 11.3 
“Declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria microintreprinderilor” (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 154, solicitantul SC Mosaico Piu SRL, CUI 30281390, declara tipul intreprinderii ca fiind autonoma. In urma verificarii 
portalului ONRC s-a constatat ca asociatul unic si administratorul societatii, doamna Stanciulescu Ramona Claudia, CNP 275031052624, mai este asociata in inca 7 firme 
in functiune, dintre care in 5 firme are calitatea de asociat majoritar. Aceste societati sunt: SC PIASTRELLE EST SRL (CUI 16959790), SC PIASTRELLE VEST STL ( CU
30925475), SC ALIGERA IMOBILIARE SRL (CUI 17968380), SC PIA IMOBILIARE SRL (CUI 18987878), SC TRANS PAO SRL (CUI 13815367). Aceste societati isi 
desfăşoară activitatea sau o parte din activitate pe aceeaşi piaţă relevantă ori pe pieţe adiacente, conform codurilor CAEN comune : 2349 (Fabricarea altor produse 
ceramice); 4752 (Comert cu amanuntul al articolelor de fierarie, al articolelor de sticla si a celor pentru vopsit, in magazine specializate); 4644 (Comert cu ridicata al 
produselor de ceramica, sticlarie si produse de intretinere). In urma acestor verificari rezulta ca solicitantul SC Mosaico Piu SRL este societate legata cu societatiile 
mentionate anterior. Pct. 1.2. Solicitantul nu si-a insusit in totalitate angajamentele luate in cadrul Declaratiei F, referitor la pct. 2.
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“ÎNFIINTARE LINIE DE 
PRODUCTIE TIGLA DIN 

BETON ÎN COMUNA DUDESTII 
NOI ”  

S.C. SOLID 
MAXPROTECT 

S.R.L
TIMIS

Comuna/Oras 
DUDESTII NOI Sat 

DUDESTII NOI
- - - - - - - - - - 247.380 0 210.273 0 37.107 200.539.789

Proiectul nu respecta viabilitatea economico-financiara din urmatoarele motive:In memoriul justificativ se face o descriere a procesului tehnologic pentru fabricarea tiglei din 
beton si accesorii iar in cadrul informatiilor suplimentare se prezinta echipamentele vizate de investitie care sunt cuprinse in fluxul de productie astfel:Presa hidraulica 
automata cu matrite;Matrite din plastic 1050x640;Cuptor de uscare, industrial, cu ulei;Cuptor pentru vopsire automata;Malaxor.La pagina 19 din cadrul memoriului 
justificativ, punctul 4 Descrierea achizitiilor realizate prin proiect este prezentata o alta gama de echipamente: Masina hidraulica automata cu 3 matrite si malaxor pentru 
tigla si presa, Masina hidraulica automata cu trei matrite pentru accesorii si presa, Doua uscatoare cu banda computerizate.Astfel din cadrul procesului tehnologic de 
fabricare a tiglei in cea de a doua varianta de echipamente prezentata la pagina 19 si oferte, lipseste procesul de ardere a tiglei in cuptorul industrial, si in acelasi timp se 
mentine confuzia creata in cadrul memoriului justificativ, si anume daca in procesul tehnologic, tigla va trece sau nu prin procesul de ardere in cuptorul industrial cu ulei. In 
procesul industrial de fabricare al tiglei prezentat la pagina 25 se descrie:„Din malaxor amestecul uscat ajunge cu ajutorul unei pompe electrice in recipientul masinii 
hidraulice automate cu 3 matrite pentru tigla, unde va fi amestecat cu apa totul fiind urmarit prin computerul dozatoral masinii. Aceasta matrita are dimensiunile de 
105x64x1,6 cm. Tigla turnata astfel va fi presata cu o putere de 800T in 20 secunde iar dupa presare aceasta va avea un grad de uscare intre 70%-75%. De aici tigla trece 
la urmatoarea faza, si anume uscarea.”Avand in vedere procesul tehnologic descris rezulta ca echipamentele propuse in cadrul memoriului justificatic necesita lucrari de 
montaj fiind totodata necesara si descrierea utilitatilor pentru punerea in functiune a echipamentelor pentru desfasurarea activitatii propuse. In aceste conditii pentru Cererea 
de finantare propusa de SC Solid Maxprotect SRL era necesar sa se intocmeasca studiul de fezabilitate in loc de memoriu justificativ, iar valoarea investitiei, nu cuprinde 
cheltuielile generate de asigurarea racordurilor la utilitati specifice investitiei si a montajului utilajelor.Referitor la spatiul unde se va desfasura activitatea, s-au atasat la 
informatii suplimentare documente referitoare la hala de productie insa fara a se prezenta starea acesteia, folosinta actuala si daca are acces sau este racordata la utilitati in 
acest moment, utilitati necesare desfasurarii activitatii propuse prin proiect. In plansa atasata la informatiile suplimentare nu sunt prezentate utilitati iar utilajele si 
echipamentele prezentate in fluxul tehnologic nu sunt prezentate in plansa. La vizita in teren nu se mentioneaza existenta utilitatilor si nici destinatia actuala a halei facandu-
se referire doar la faptul ca conditiile existente pe teren permit realizarea activitatilor prevazute prin proiect.In urma completarilor aduse la informatiile suplimentare in care s-
a solicitat corelarea sectiunii economice, capacitatea fizica previzionata difera de cea prezentata initial in prognoza veniturilor din cererea de finanatre, in sensul micsorarii 
acesteia, capacitatea de productie a utilajelor fiind mai mica decat prognoza initiala, rezultand “Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei” cu valori negative pe toata 
durata de monitorizare. In urma completarilor aduse la informatii suplimentare Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei din tabelul indicatorilor financiari prezinta valori 
negative pe toata durata de monitorizare. Astfel proiectul nu demonstreaza viabilitatea economico-financiara a investitiei. Pentru consultanata nu s-a prezentat numarul de 
ore si nici numarul de experti care au intocmit memoriul justificativ. astfel nu se poate stabili daca costul pe ora se incadreaza in preturile din baza de date atasate la 
informatii suplimentare.
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CONSTRUIRE CLINICA 
MEDICALA SI IMPREJMUIRE 

TEREN, COMUNA GIARMATA, 
JUD. TIMIS

SC LIFE MED 
MAROSO SRL TIMIS

Comuna/Oras 
GIARMATA Sat 

GIARMATA
- - - - - - - - - - 220.146 0 154.102 0 66.044 200.693.891

Pct. 1.1- Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor nu este semnata si stampilata de catre solicitant. EG 1 - in cererea de finantare , pct. B1.3, casuta 
cu specimenul de semnatura al reprezentantului legal nu este completata. Solicitantul prezinta in documentele atasate cererii de finantare, Certificat de urbanism nr. 126/ 
10.08.2012, emis in numele solicitantului, pentru terenul identificat in C.F. 407626, nr. TOP 4234/ 17/ 1. Facem mentiune ca solicitantul SC Life Med Maroso SRL, CUI 
30592702, sa infiintat in data de 27.08.2012, conform Certificat de inregistrare nr. 2628351 eliberat de ONRC. Mentionam ca terenul pe care se doreste a se realiza 
investitia, C.F. 407626, nr. TOP 4234/ 17/ 1, a fost primit in baza unui Contract de constituire a dreptului de superficie autentificat si tehnoredactat cu nr. 229/ 04.09.2012 
la BNP Ramona Mihaela Serban. In concluzie mentionam ca Certificatul de urbanism este emis inaintea datei de infiintare a solicitantului si inaintea datei dobandirii 
terenului prin constituirea dreptului de superficie.Solicitantul nu prezinta extras CF cu complectarea inscrierilor privitoare la sarcini (contract de superficie). EG 5 - Decizia 
etapei de evaluare initiala nr. 556/ 27.09.2012 emisa de A.N.P.M. si Notificare nr. 535/ 26.09.2012 emisa de D.S.P. fac referire la Certificatul de urbanism nr. 126/ 
10.08.2012.EG 6 - Solicitantul prezinta in documentele atasate cererii de finantare, Certificat de urbanism nr. 126/ 10.08.2012, emis in numele solicitantului, pentru terenul 
identificat in C.F. 407626, nr. TOP 4234/ 17/ 1. Facem mentiune ca solicitantul SC Life Med Maroso SRL, CUI 30592702, sa infiintat in data de 27.08.2012, conform 
Certificat de inregistrare nr. 2628351 eliberat de ONRC. Mentionam ca terenul pe care se doreste a se realiza investitia, C.F. 407626, nr. TOP 4234/ 17/ 1, a fost primit in 
baza unui Contract de constituire a dreptului de superficie autentificat si tehnoredactat cu nr. 229/ 04.09.2012 la BNP Ramona Mihaela Serban. In concluzie mentionam ca 
Certificatul de urbanism este emis inaintea datei de infiintare a solicitantului si inaintea datei dobandirii terenului prin constituirea dreptului de superficie.Solicitantul nu 
prezinta extras CF cu complectarea inscrierilor privitoare la sarcini (contract de superficie).EG 7- pentru a dovedi capacitatea de cofinantare din surse proprii, solicitantul 
depune un extras de cont care nu este vizat si datat de catre banca. Pct. 3.1 - in Bugetul indicativ al proiectului, solictantul trebuia sa incadreze pe PERE cheltuielile cu 
achizitia sistemului solar cu termosifon propus a se achizitiona. DG si DO din studiul de fezabilitate nu sunt asumate prin semnatura si stampila de catre elaboratorul 
proiectului. Planse desenate: nu sunt atasate Plan de incadrare in zona si Plan general, cartusul planselor desenate nu este semnat de catre elaboratori. Pct. 4.3 sa bifat 
deoarece solicitantul nu a atasat oferta de pret pentru servicii si nu s-a putut calcula incadrarea in Baza de date a preturilor.Pct. 4.5 - solicitantul nu a atasat in SF declaraţia 
proiectantului semnata si stampilata privind sursa de preturi Nu solicita avans. Pct. 1.1- Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor (Anexa 4.1) nu este 
semnata si stampilata de catre solicitant.EG 1 - in cererea de finantare , pct. B1.3, casuta cu specimenul de semnatura al reprezentantului legal nu este completata. 
Solicitantul prezinta in documentele atasate cererii de finantare, Certificat de urbanism nr. 126/ 10.08.2012, emis in numele solicitantului, pentru terenul identificat in C.F. 
407626, nr. TOP 4234/ 17/ 1. Facem mentiune ca solicitantul SC Life Med Maroso SRL, CUI 30592702, sa infiintat in data de 27.08.2012, conform Certificat de inregistrar
nr. 2628351 eliberat de ONRC. Mentionam ca terenul pe care se doreste a se realiza investitia, C.F. 407626, nr. TOP 4234/ 17/ 1, a fost primit in baza unui Contract de 
constituire a dreptului de superficie autentificat si tehnoredactat cu nr. 229/ 04.09.2012 la BNP Ramona Mihaela Serban. In concluzie mentionam ca Certificatul de 
urbanism este emis inaintea datei de infiintare a solicitantului si inaintea datei dobandirii terenului prin constituirea dreptului de superficie.Solicitantul nu prezinta extras CF 
cu complectarea inscrierilor privitoare la sarcini (contract de superficie). EG 5 - Decizia etapei de evaluare initiala nr. 556/ 27.09.2012 emisa de A.N.P.M. si Notificare nr. 
535/ 26.09.2012 emisa de D.S.P. fac referire la Certificatul de urbanism nr. 126/ 10.08.2012.EG 6 - Solicitantul prezinta in documentele atasate cererii de finantare, 
Certificat de urbanism nr. 126/ 10.08.2012, emis in numele solicitantului, pentru terenul identificat in C.F. 407626, nr. TOP 4234/ 17/ 1. Facem mentiune ca solicitantul SC 
Life Med Maroso SRL, CUI 30592702, sa infiintat in data de 27.08.2012, conform Certificat de inregistrare nr. 2628351 eliberat de ONRC. Mentionam ca terenul pe care se 
doreste a se realiza investitia, C.F. 407626, nr. TOP 4234/ 17/ 1, a fost primit in baza unui Contract de constituire a dreptului de superficie autentificat si tehnoredactat cu 
nr. 229/ 04.09.2012 la BNP Ramona Mihaela Serban. In concluzie mentionam ca Certificatul de urbanism este emis inaintea datei de infiintare a solicitantului si inaintea 
datei dobandirii terenului prin constituirea dreptului de superficie.Solicitantul nu prezinta extras CF cu complectarea inscrierilor privitoare la sarcini (contract de 
superficie).EG 7- pentru a dovedi capacitatea de cofinantare din surse proprii, solicitantul depune un extras de cont care nu este vizat si datat de catre banca.Pct. 3.1 - in 
Bugetul indicativ al proiectului, solictantul trebuia sa incadreze pe PERE cheltuielile cu achizitia sistemului solar cu termosifon propus a se achizitiona. DG si DO din studiul 
de fezabilitate nu sunt asumate prin semnatura si stampila de catre elaboratorul proiectului. Planse desenate: nu sunt atasate Plan de incadrare in zona si Plan general, 
cartusul planselor desenate nu este semnat de catre elaboratori. Pct. 4.3 sa bifat NU deoarece solicitantul nu a atasat oferta de pret pentru servicii si nu sa putut calcula 
incadrarea in Baza de date a preturilor.Pct. 4.5 - solicitantul nu a atasat in SF declaraţia proiectantului semnata si stampilata privind sursa de preturi
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CONSTRUIRE CENTRU DE 
INTRETINERE CORPORALA, 

FINANTAT PRIN FEADR, 
MASURA 3.1.2

BOBOI DUMITRU TIMIS
Comuna/Oras 
SACALAZ Sat 

SACALAZ
- - - - - - - - - - 284.890 20.000 199.423 0 85.467 200.893.314

La pct.1.2 s-a bifat Nu,deoarece solicitantul nu respecta pct.2 din Declaratia pe propria raspundere din sectiunea F a CF La pct.1.2 s-a bifat Nu,deoarece solicitantul nu 
respecta pct.2 din Declaratia pe propria raspundere din sectiunea F a CF EG-2 Proiectul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.In urma verificarii CF si SF-ului s-a constat 
că investitia propusa nu poate fi functionala întrucât proiectul trateaza doar constructia centrului de întreținere corporală în regim de P+1E ,fară dotări care să asigure 
desfășurarea activității propuse prin proiect;se constată deasemenea ,că platforma betonată care reprezintă aprox. 33% din valoarea eligibilă și unele spații (WC femei,WC 
bărbați,hol-30,03 mp,garderoba,camera curățenie,terasa,camera de relaxare,spațiu de depozitare)sunt peste nevoia reală a investiției.La criteriul de eligibiltate EG 6 s-a bifat 
NU, deoarece:a)solicitantul nu poate sa dovedeasca dreptul de propietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia: conform studiului de fezabilitate acest 
teren este alcatuit din doua parcele(CF 400130 si CF 400898 in suprafata totala de 1929 mp ),iar conform contractului de vanzare autentificat cu nr. 164/31.01.2012 si 
extrasului CF 400130/20.09.2012,solicitantul este proprietar doar pe o parcelă ,respectiv 1533 mp ;b)in certificatul de urbanism nu este precizat daca poate fi utilizat in 
scopul declarat EG-2 Proiectul nu demonstreaza viabilitatea investitiei.In urma verificarii CF si SF-ului s-a constat că investitia propusa nu poate fi functionala întrucât 
proiectul trateaza doar constructia centrului de întreținere corporală în regim de P+1E ,fară dotări care să asigure desfășurarea activității propuse prin proiect;se constată 
deasemenea ,că platforma betonată care reprezintă aprox. 33% din valoarea eligibilă și unele spații (WC femei,WC bărbați,hol-30,03 mp,garderoba,camera 
curățenie,terasa,camera de relaxare,spațiu de depozitare)sunt peste nevoia reală a investiției.La criteriul de eligibiltate EG 6 s-a bifat NU, deoarece:a)solicitantul nu poate sa 
dovedeasca dreptul de propietate asupra terenului pe care urmeaza sa realizeze investitia: conform studiului de fezabilitate acest teren este alcatuit din doua parcele(CF 
400130 si CF 400898 in suprafata totala de 1929 mp ),iar conform contractului de vanzare autentificat cu nr. 164/31.01.2012 si extrasului CF 
400130/20.09.2012,solicitantul este proprietar doar pe o parcelă ,respectiv 1533 mp ;b)in certificatul de urbanism nu este precizat daca poate fi utilizat in scopul declarat La 
pct.3.1 s-a bifat Nu,deoarece în BI nu sunt evidențiate cheltuieli la cap.1.3 si 5.1. La pct.3.1 s-a bifat Nu,deoarece în BI nu sunt evidențiate cheltuieli la cap.1.3 si 5.1. 
Proiectul este neeligibil,deoarece solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F ,nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate 
EG2 si EG6. Proiectul este neeligibil,deoarece solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere F ,nu sunt indeplinite criteriile 
de eligibilitate EG2 si EG6.

1322 312 M 01 12 5 37 00371 2012 9 28
ACHIZITIE DE ECHIPAMENTE 

PENTRU FABRICAREA DE 
EMULSIE BITUMINOASA 

MATIES COSMIN-
CRISTIAN TIMIS

Comuna/Oras 
GAVOJDIA Sat 

JENA
- - - - - - - - - - 235.294 0 199.999 0 35.295 201.093.313

- Cererea de finantare este declarata neeligibila pentru criteriul „1.VERIFICAREA ELIGIBILITATII SOLICITANTULUI” – punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” in 
conformitate cu procedura de evaluare vers.07 - doc. „11.3 Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor” care presupune urmatoarea verificare 
procedurala:„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.”Conform „Declaraţiei 
privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor” atasata la Cererea de finantare, solicitantul a declarat la punctul II din declaratie „Tipul intreprinderii” ca intreprinderea 
MATIES COSMIN-CRISTIAN este „intreprindere autonoma”.In urma verificarilor in RECOM online, s-a constatat ca solicitantul a declarat incorect statutul intreprinderii 
deoarece Maties Cosmin-Cristian asociatul unic in cadul intreprinderii MATIES COSMIN-CRISTIAN este asociat persoana fizica si in cadrul sociatatii MCM BAU SRL cu o 
cota de participare la beneficii si pierderi de 55%.Astfel solicitantul conform precizarilor de mai sus, MATIES COSMIN-CRISTIAN este intreprindere legata cu intreprinderea 
MCM BAU SRL prin intermediul asociatului Maties Cosmin-Cristian ca si actionar majoritar in ambele societati verificate respectiv, majoritatea actiunilor/partilor sociale in 
proportie de 100% la MATIES COSMIN-CRISTIAN si majoritatea simpla a actiunilor/partilor sociale in proportie de 55% la MCM BAU SRL si care conform Certificatului 
Constatator isi desfasoara activitatea sau o parte din activitate pe aceiasi piata relevanta in domeniul de activitatea CAEN 4211 - „Lucrari de constructii a drumurilor si 
autostrazilor” cu activitatea propusa de solicitant aferenta codului CAEN 2399 - „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice”. CONCLUZIE:Avand in vedere acestea 
solicitantul nu a declarat corect tipul intreprinderii ceea ce conduce la declararea proiectului neeligibil. EG 1 şi EG 6 - Conform Contractului de comodat autentificat la BNP 
Pop Ion Cosmin cu nr.2178 din 20.09.2012, la cap.1 - Descrierea spaţiilor- se menţionează:”Proprietarul va acorda comodatarului dreptul de folosinţă gratuită asupra 
imobilului constând în teren în suprafaţă de 800 mp situată în comuna Gavojdia, sat Jena, fost poligon MAPN ” - Prin contractul de comodat nu se acordă dreptul de 
folosinţă asupra imobilului-clădire unde vor fi amplasate utilajele şi va fi realizată investiţia. În plus comodatarul nu beneficiază de drept de trecere/folosinţă asupra drumului 
de acces în incintă, astfel în contract se menţionează:”Dreptul de folosinţă se va exercita în limitele celor 800 mp din totalul de 120000 mp, conform planului de situaţie 
anexat” Conform formularului E4.1 - Raportul asupra verificării pe teren se menţionează: “Spatiul in care se va desfasura activitatea propusa prin proiect se prezinta sub 
forma unei platforme de pamant in suprafata de 800mp conform contractului de comodat incheiat pe o prioada de 25 ani.” De asemenea în Raportul asupra verificării pe 
teren se menţionează: ”Condiţiile şi descrierile tehnice existente pe teren nu corespund cu cele prevăzute în Memoriul Justificativ din Cererea de finanţare şi nu permit 
realizarea investiţiei” Conform ofertelor ataşate pentru Staţia de preparare a emulsiei bituminoase la capitolul Montaj - Prestaţii în sarcina cumpărătorului - MJ pag.86, 87 se 
aduc menţiuni referitoare la pregătirea suprafeţei unde vor fi amplasate utilajele :”Următoarele puncte condiţionează deschiderea şantierului şi oficializează termenul de 
livrare contractual fixat în prealabil- Geniul civil finisat în totalitate înainte de sosirea materialului pe şantier, recepţionat de către noi în conformitate cu planurile de 
implementare şi de încărcare furnizate.- Plăcile de sigilare şi toate inserturile integrate în geniul civil.- Platforma trebuie să fie nivelată şi stabilizată atât între vârfurile 
diferitelor materiale cât şi la periferia unde este prevăzută realizrea depozitării şi a fazei de preasamblare” La vizita în teren aceste condiţii, impuse şi de specificaţiile tehnice 
din ofertă cu privire la pregătirea suprafeţei unde vor fi amplasate utilajele, nu s-au găsit la amplasamentul investiţiei şi nu au fost propuse a fi realizate conform MJ şi 
cuprinse în bugetul indicativ aferent investiţiei. De asemenea în cadrul bugetului indicativ nu a fost prezentat montajul utilajelor.
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"CONSTRUIRE HALA DE 
PRODUCTIE CONFECTII 

METALICE LA SC 
INTERMETAL LUCA SRL"

SC INTERMETAL 
LUCA SRL TIMIS

Comuna/Oras 
DUMBRAVITA Sat 

DUMBRAVITA
- - - - - - - - - - 231.286 0 196.593 0 34.693 201.289.906

Solicitantul nu a respectat pct.1.2 din declarația pe propria răspundere ,proiectul devine neeligibil prin faptul că nu au fost prezentate clarificările necesare evaluării criteriilor 
de eligibilitate. Solicitantul nu a respectat pct.1.2 din declarația pe propria răspundere ,proiectul devine neeligibil prin faptul că nu au fost prezentate clarificările necesare 
evaluării criteriilor de eligibilitate. EG2-Au fost solicitate clarificări care să ducă la evaluarea acestui criteriu de eligibilitate dar nu au fost prezentate de solicitant.EG6-
Solicitantul prezintă contract de vânzare-cumpărare și extras de carte funciară cu drept de superficie in favoarea solicitantului SC INTERMETAL LUCA SRL pentru 
suprafața de 44300 mp.Prin contractul de vânzare-cumpărare dl.LUCA Petru se obligă să efectueze dezmembrarea suprafeței de 5000 mp aferentă investiției.Fără această 
dezmembrare nu poate fi localizată concret investiția iar utilitățile(lungimea rețelelor,valoarea lucrărilor cu asigurarea utilităților,etc) se pot modifica in funcție de această 
poziționare. EG2-Au fost solicitate clarificări care să ducă la evaluarea acestui criteriu de eligibilitate dar nu au fost prezentate de solicitant.EG6-Solicitantul prezintă contract 
de vânzare-cumpărare și extras de carte funciară cu drept de superficie in favoarea solicitantului SC INTERMETAL LUCA SRL pentru suprafața de 44300 mp.Prin 
contractul de vânzare-cumpărare dl.LUCA Petru se obligă să efectueze dezmembrarea suprafeței de 5000 mp aferentă investiției.Fără această dezmembrare nu poate fi 
localizată concret investiția iar utilitățile(lungimea rețelelor,valoarea lucrărilor cu asigurarea utilităților,etc) se pot modifica in funcție de această poziționare. Prin solicitarea de 
informații s-au cerut clarificări care madifică substanțial bugetul.Neprezentarea codului CAEN pentru firma de proiectare SC AEDIFICATORIA SRL,atrage transferul pe 
cheltuieli neeligibile a acestor servicii.Au fost solicitate modificări privind valoarea TVA in cadrul BI. Prin solicitarea de informații s-au cerut clarificări care madifică 
substanțial bugetul.Neprezentarea codului CAEN pentru firma de proiectare SC AEDIFICATORIA SRL,atrage transferul pe cheltuieli neeligibile a acestor servicii.Au fost 
solicitate modificări privind valoarea TVA in cadrul BI. Solicitantul nu a depus 3 oferte pentru podul rulant care are valoare mai mare de 15000 euro.Pentru servicii nu există 
nici baza de date nici oferte.Nu există declarația proiectantului pentru prețurile utilizate la calculul lucrărilor. Solicitantul nu a depus 3 oferte pentru podul rulant care are 
valoare mai mare de 15000 euro.Pentru servicii nu există nici baza de date nici oferte.Nu există declarația proiectantului pentru prețurile utilizate la calculul lucrărilor. Prin 
modificarea BI se modifică și Planul financiar. Prin modificarea BI se modifică și Planul financiar. In data de 28.08.2013 solicitantul a luat la cunoștință de fișa de solicitare a 
informațiilor suplimentare nr.594/27.08.2013.Deși conform Manualului de procedură pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiectele de investiții M01-
02 versiunea 12,solicitantul trebuia să prezinte răspuns la acest document in termen de 5 zile lucrătoare acesta nu a prezentat acest doc.nici păna azi 12.09.2013.Prin 
neprezentarea răspunsului la informațiile solicitate proiectul devine neeligibil prin nerespectarea criteriilor EG2 și EG6. In data de 28.08.2013 solicitantul a luat la cunoștință 
de fișa de solicitare a informațiilor suplimentare nr.594/27.08.2013.Deși conform Manualului de procedură pentru evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru 
proiectele de investiții M01-02 versiunea 12,solicitantul trebuia să prezinte răspuns la acest document in termen de 5 zile lucrătoare acesta nu a prezentat acest doc.nici 
păna azi 12.09.2013.Prin neprezentarea răspunsului la informațiile solicitate proiectul devine neeligibil prin nerespectarea criteriilor EG2 și EG6.
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„INFIINTARE 
MICROINTREPRINDERE PF 
COZARIUC ISABELA MARIA, 
IN LOCALITATEA CARANI, 

JUDETUL TIMIS”

COZARIUC 
ISABELA MARIA TIMIS

Comuna/Oras 
SANANDREI Sat 

CARANI
- - - - - - - - - - 235.100 25.700 199.835 0 35.265 201.489.741

Ca si dovada a cofinantarii, beneficiarul a prezentat un extras de cont din care rezulta ca banii care reprezinta contributia proprie provin, dupa cum urmeaza:- De la SC 
FORMULA ECO SRL, care are un proiect depus pe masura 123 titlul proiect „CONSTRUIRE SPAŢII DE DEPOZITARE CEREALE ÎN CADRUL S.C. FORMULA ECO 
S.R.L., ÎN LOCALITATEA CARANI, COMUNA SÎNANDREI, JUDEŢUL TIMIŞ” cod proiect 1230011153700034, proiect selectat si contractat;- De la SC FINARA 
CONSULT SRL, care este firma cea intocmit proiectarea proiectului depus de solicitant. proiectul nu respecta conditiile de eligibilitatea EG2 intrucat s-au creat conditiile 
artificiale prin fractionarea artificiala a terenului la 2 beneficiari de fonduri comunitare. Din analiza informatiilor si documentelor prezentate in cadrul Studiului de fezabilitate( 
partea scrisa si planse desenate), doc 3, document care atesta dreptul de propietate asupra terenului(Contract de donatie nr.1628 din 20.09.2012), se identifica mai multe 
elemente comune care demonstraza ca solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi (sprijin) şi pentru a obţine astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor măsurii. Elementele comune care au condus la crearea de conditii artificiale sunt: 1.Fractionarea artificiala a terenului cu scopul de a putea beneficia de mai 
multe proiecte in derulare pe aceeasi masura in functie de alocarea disponibila pentru o masura. Terenurile aferente investitiei propuse prin proiect sunt fractionate intre 
solicitantii identificati din documentul 16, respectiv : -Cozariuc Horia care a prezentat contractul de vanzare cumparare nr.880 din 13.05.2011, incheiat intre Cozariuc Pavel 
si Cozariuc Abna in calitate de vanzatori si Cozariuc Horia in calitate de cumparator , acesta din urma fiind nepotul vanzatorilor, prin care s-a vandut intregul drept de 
proprietate pentru suprafata de 1.500 mp din totalul de 3.166 mp-CF403061, nr. topo 390-391. -Cozariuc Izabela Maria care a prezentat contractul de donatie nr.1628 din 
20.09.2012 incheiat intre Cozariuc Pavel si Cozariuc Nina in calitate de donatori si Cozariuc Izabela maria in calitate de donatara, prin care s-a donat intreg dreptul de 
proprietate pentru suprafata de 150 mp din suprafata de 3166 mp, respectiv cota de 150/1666/3166 mp din terenul inscris in CF 403061, nr. topo 390-391. Cozariuc Horia 
are depus un proiect pe masura 312, sesiunea 01/11 cod proiect 312C011153700227, titlu proiect ” „ATELIER DE DESIGN ŞI PRINTING, LOCALITATEA CARANI, 
COMUNA SÎNANDREI, JUDEŢUL TIMIŞ ”, proiect contractat.Ca si dovada a cofinantarii, beneficiarul a prezentat un extras de cont din care rezulta ca banii care reprezinta 
contributia proprie provin, dupa cum urmeaza:- De la SC FORMULA ECO SRL, care are un proiect depus pe masura 123 titlul proiect „CONSTRUIRE SPAŢII DE 
DEPOZITARE CEREALE ÎN CADRUL S.C. FORMULA ECO S.R.L., ÎN LOCALITATEA CARANI, COMUNA SÎNANDREI, JUDEŢUL TIMIŞ” cod proiect 
1230011153700034, proiect selectat si contractat;- De la SC FINARA CONSULT SRL, care este firma cea intocmit proiectarea proiectului depus de solicitant.- In concluzie 
in urma analizei proiectului si a documenetelor anexate rezulta ca solicitantul a creat conditii artificiale avand la baza situatiile identificate in proiect (fractionarea terenului, 
provenienta sursei de cofinantare) pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii.
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CONSTRUIRE ATELIER DE 

TAMPLARIE, PRIN FONDURI 
FEADR MASURA 312 

SC 
ROMVERGELIS 

SRL
TIMIS

Comuna/Oras 
ORTISOARA Sat 

ORTISOARA
- - - - - - - - - - 207.645 0 176.498 0 31.147 201.666.239

In urma analizarii studiului de fezabilitate prezentat de beneficiar si a descrierilor prezentate in acesta, beneficiarul si-a propus prin proiect urmatoarele 
activitati:”reconditionarea tamplariei din lemn. Firma preia elemente de tamplarie care se afla in diverse faze de degradare, pe care le reconditioneaza, aducandu-le in starea 
originala.Rezultatul final este un element de tamplarie care sa fie folosit in restaurarea cladirilor istorice.De asemenea, atelierul va putea realiza tamplarie noua, care sa 
reproduca ca imagine profilatura ramelor unor elemente de tamplarie istorice.”Codul CAEN pentru care se solicita finantare , asa cum este prezentat in sectiunea B1.1 este 
4332.Activitatile care se pot realiza pe acest cod CAEN , conform clasificarii activitatilor din economia nationala sunt:-montarea de usi, ferestre( exclusiv usi automate si 
turnate), tocuri de usi si ferestre, din lemn sau alte materiale;-instalarea echipamentului pentru bucatarii, casa scarilor, accesoriilor pentru magazine;-instalarea mobilierului;-
lucrari de finisaj interior, cum ar fi:montarea de plafoane, montarea de pereti mobili.In concluzie, activitatile propuse a se realiza prin proiect nu se incadreaza in codul CAE
4332, cerut la finantare. EG2- Proiectul nu este viabil intrucat veniturile realizate provin din activitati de reconditionare tamplarie lemn si realizare elemente de tamplarie, 
activitati care nu se incadreaza in codul CAEN cerut la finantare, respectiv 4332. In vederea verificarii viabilitatii economice, expertul va verifica cele doua conditii cumulate
rezultatul din exploatare din bilantul precedent anului depunerii proiectului sa fie pozitiv (pentru persoanele juridice), respectiv veniturile sa depaseasca cheltuielile (in cazul 
persoanelor fizice autorizate/asociatiilor familiale/ intreprinderilor familiale/ intreprinderilor individuale) - indicatorii economico-financiari care trebuie sa se incadreze in limit
mentionate. Pentru aceasta, expertul completeaza Matricea de evaluare a viabilitatii economico-financiare a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice) sau Anexa C 
(persoane fizice autorizate si asociatii familiale/ intreprinderi familiale/intreprin deri individuale/persoane fizice neautorizate). EG2- Proiectul nu este viabil intrucat veniturile 
realizate provin din activitati de reconditionare tamplarie lemn si realizare elemente de tamplarie, activitati care nu se incadreaza in codul CAEN cerut la finantare, respectiv 
4332. In vederea verificarii viabilitatii economice, expertul va verifica cele doua conditii cumulate: - rezultatul din exploatare din bilantul precedent anului depunerii proiectului 
sa fie pozitiv (pentru persoanele juridice), respectiv veniturile sa depaseasca cheltuielile (in cazul persoanelor fizice autorizate/asociatiilor familiale/ intreprinderilor familiale/ 
intreprinderilor individuale) - indicatorii economico-financiari care trebuie sa se incadreze in limitele mentionate. Pentru aceasta, expertul completeaza Matricea de evaluar
viabilitatii economico-financiare a proiectului pentru Anexa B (persoane juridice) sau Anexa C (persoane fizice autorizate si asociatii familiale/ intreprinderi familiale/intreprin 
deri individuale/persoane fizice neautorizate). In urma analizarii studiului de fezabilitate prezentat de beneficiar si a descrierilor prezentate in acesta, beneficiarul si-a propus 
prin proiect urmatoarele activitati:”reconditionarea tamplariei din lemn. Firma preia elemente de tamplarie care se afla in diverse faze de degradare, pe care le 
reconditioneaza, aducandu-le in starea originala.Rezultatul final este un element de tamplarie care sa fie folosit in restaurarea cladirilor istorice.De asemenea, atelierul va 
putea realiza tamplarie noua, care sa reproduca ca imagine profilatura ramelor unor elemente de tamplarie istorice.”Codul CAEN pentru care se solicita finantare , asa cum 
este prezentat in sectiunea B1.1 este 4332.Activitatile care se pot realiza pe acest cod CAEN , conform clasificarii activitatilor din economia nationala sunt:-montarea de usi, 
ferestre( exclusiv usi automate si turnate), tocuri de usi si ferestre, din lemn sau alte materiale;-instalarea echipamentului pentru bucatarii, casa scarilor, accesoriilor pentru 
magazine;-instalarea mobilierului;-lucrari de finisaj interior, cum ar fi:montarea de plafoane, montarea de pereti mobili.In concluzie, activitatile propuse a se realiza prin 
proiect nu se incadreaza in codul CAEN 4332, cerut la finantare.EG2- Proiectul nu este viabil intrucat veniturile realizate provin din activitati de reconditionare tamplarie 
lemn si realizare elemente de tamplarie, activitati care nu se incadreaza in codul CAEN cerut la finantare, respectiv 4332.
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ÎNFIINŢAREA 
MICROÎNTREPRINDERII SC 

HARTHOLZ SRL, ÎN 
LOCALITATEA ŞANDRA, 

JUDETUL TIMIŞ

SC HARTHOLZ 
SRL TIMIS

Comuna/Oras 
SANDRA Sat 

SANDRA
- - - - - - - - - - 233.370 19.600 198.364 0 35.006 201.864.603

La verificarea in RECOM efectuata la data de 30.05.2013, data care coincide si cu data completarii fisei E 3.4, solicitantul este actionar cu 100% parti sociale in cadrul 
TIGAN ION DORU INTREPRINDERE INDIVIDUALA. Din verificarea domeniilor de activitate rezulta ca acesta desfasoara activitati conform cod CAEN 4332 - Lucrari de 
tamplarie si dulgherie, dar prezinta activat si cod CAEN secundar 3101 - Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine, cod CEAN pentru care se solicita ajutor public 
nerambursabil. In documentul 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, solicitantul nu declara ca este o intreprindere legata. In conformitate cu 
Metodologia de verificare - punct 1 - Verificarea eligibilitatii solicitantului - proiectul a fost declarat neeligibil. S-a atasat rezultatul verificarii in RECOM. Ca urmare a verificari 
in documentul referitor la dubla finantare, rezultatul acesteia a aratat ca solicitantul nu se regaseste cu alte proiecte contractate pe FEADR. S-a atasat rezultatul verificarii. 
La verificarea in RECOM efectuata la data de 30.05.2013, data care coincide si cu data completarii fisei E 3.4, solicitantul este actionar cu 100% parti sociale in cadrul 
TIGAN ION DORU INTREPRINDERE INDIVIDUALA. Din verificarea domeniilor de activitate rezulta ca acesta desfasoara activitati conform cod CAEN 4332 - Lucrari de 
tamplarie si dulgherie, dar prezinta activat si cod CAEN secundar 3101 - Fabricarea de mobila pentru birouri si magazine, cod CEAN pentru care se solicita ajutor public 
nerambursabil. In documentul 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor, solicitantul nu declara ca este o intreprindere legata. In conformitate cu 
Metodologia de verificare - punct 1 - Verificarea eligibilitatii solicitantului - proiectul a fost declarat neeligibil. S-a atasat rezultatul verificarii in RECOM. Ca urmare a verificari 
in documentul referitor la dubla finantare, rezultatul acesteia a aratat ca solicitantul nu se regaseste cu alte proiecte contractate pe FEADR. S-a atasat rezultatul verificarii.
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CONSTRUIRE HALĂ 
DEPOZITARE MĂRFURI ÎN 

LOCALITATEA BILED, 
JUDEȚUL TIMIȘ

SC 
ACELLOGISTIC 

SRL
TIMIS Comuna/Oras BILED 

Sat BILED - - - - - - - - - - 284.000 36.000 198.800 0 85.200 202.063.403

Pct. 1.1: situatiile financiare depuse la proiect sunt pentru SC Maracana Logistic SRL si sunt emise si insusite prin semnatura si stampila de catre administrator Supurean 
Eugen, datele de identificare ale acestei societatii corespunzand datelor solicitantului SC Acellogistic SRL. Solicitantul nu a depus la dosar actele doveditoare prin care sa 
faca dovada schimbarii numelui societatii din SC Maracana Logistic SRL in SC Acellogistic SRL. Pct. 1.1: situatiile financiare depuse la proiect sunt pentru SC Maracana 
Logistic SRL si sunt emise si insusite prin semnatura si stampila de catre administrator Supurean Eugen, datele de identificare ale acestei societatii corespunzand datelor 
solicitantului SC Acellogistic SRL. Solicitantul nu a depus la dosar actele doveditoare prin care sa faca dovada schimbarii numelui societatii din SC Maracana Logistic SRL 
in SC Acellogistic SRL. -EG 1 si EG 6: pentru terenul pe care se va construi hala de depozitare marfuri (teren extravilan, LOT 1, suprafata de 4596 mp, nr. cadastral/ nr. 
topografic 401508, inscris in CF nr. 401508, comuna Biled), solicitantul depune la proiect un "Contract de constituire a unui drept de uzufruct" autentificat sub nr. 1407/ 
26.09.2012 emis de BNP Ana Valentina Claici. Din Contract reiese ca terenul care face obiectul prezentului proiect este ipotecat, ipoteca de rang I constituita in favoarea 
bancii PROCREDIT BANK SA,SUC. TIMISOARA. Solicitantul prin reprezentantul legal, doamna Rosoca Iulica, declara pe proprie raspundere ca a luat la cunostinta de 
dreptul real de ipoteca si primeste terenul pe riscul dumneaiei, si declara in mod expres ca, in situatia in care Creditorul Ipotecar va trece la executarea silita a imobilului, va 
da o declaratie autentica notariala de renuntare la dreptul de uzufruct inscris asupra acestui imobil si va solicita radierea dreptului de uzufruct din CF, neconditionat, fara sa 
emita vreo pretentie fata de Creditorul Ipotecar ProCredit Bank SA. Certificatul de Urbanism nr. 43/ 25.09.2012 este emis inainte de a se incheia Contractul de constituire a 
unui drept de uzufruct nr. 1407/ 26.09.2012 pentru terenul care face obiectul proiectului.-EG 2 si EG 3: situatiile financiare depuse la proiect sunt pentru SC Maracana 
Logistic SRL si sunt emise si insusite prin semnatura si stampila de catre administrator Supurean Eugen, datele de identificare ale acestei societatii corespunzand datelor 
solicitantului SC Acellogistic SRL. Solicitantul nu a depus la dosar actele doveditoare prin care sa faca dovada schimbarii numelui societatii din SC Maracana Logistic SRL 
in SC Acellogistic SRL.-EG 5: Documentul nr. 538/ 25.09.2012 emis de catre ANPM este eliberat inainte de a se incheia Contractul de constituire a unui drept de uzufruct 
nr. 1407/ 26.09.2012 pentru terenul care face obiectul proiectului. EG 1 si EG 6: pentru terenul pe care se va construi hala de depozitare marfuri (teren extravilan, LOT 1, 
suprafata de 4596 mp, nr. cadastral/ nr. topografic 401508, inscris in CF nr. 401508, comuna Biled), solicitantul depune la proiect un "Contract de constituire a unui drept 
de uzufruct" autentificat sub nr. 1407/ 26.09.2012 emis de BNP Ana Valentina Claici. Din Contract reiese ca terenul care face obiectul prezentului proiect este ipotecat, 
ipoteca de rang I constituita in favoarea bancii PROCREDIT BANK SA,SUC. TIMISOARA. Solicitantul prin reprezentantul legal, doamna Rosoca Iulica, declara pe proprie 
raspundere ca a luat la cunostinta de dreptul real de ipoteca si primeste terenul pe riscul dumneaiei, si declara in mod expres ca, in situatia in care Creditorul Ipotecar va 
trece la executarea silita a imobilului, va da o declaratie autentica notariala de renuntare la dreptul de uzufruct inscris asupra acestui imobil si va solicita radierea dreptului
uzufruct din CF, neconditionat, fara sa emita vreo pretentie fata de Creditorul Ipotecar ProCredit Bank SA. Certificatul de Urbanism nr. 43/ 25.09.2012 este emis inainte de 
a se incheia Contractul de constituire a unui drept de uzufruct nr. 1407/ 26.09.2012 pentru terenul care face obiectul proiectului.-EG 2 si EG 3: situatiile financiare depuse 
proiect sunt pentru SC Maracana Logistic SRL si sunt emise si insusite prin semnatura si stampila de catre administrator Supurean Eugen, datele de identificare ale acestei 
societatii corespunzand datelor solicitantului SC Acellogistic SRL. Solicitantul nu a depus la dosar actele doveditoare prin care sa faca dovada schimbarii numelui societatii 
din SC Maracana Logistic SRL in SC Acellogistic SRL.-EG 5: Documentul nr. 538/ 25.09.2012 emis de catre ANPM este eliberat inainte de a se incheia Contractul de 
constituire a unui drept de uzufruct nr. 1407/ 26.09.2012 pentru terenul care face obiectul proiectului Solicitantul nu are prevazute cheltuieli diverse si neprevazute. 
Solicitantul nu are prevazute cheltuieli diverse si neprevazute Solicitantul nu a prezentat trei oferte de pret pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 euro si o 
oferta pret pentru bunuri a caror valoare este mai mica de 15.000 euro. Intregul cap. 3 "Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica" este trecut ca si cheltuiala 
neeligibila. Solicitantul nu a prezentat trei oferte de pret pentru bunuri a caror valoare este mai mare de 15.000 euro si o oferta pret pentru bunuri a caror valoare este mai 
mica de 15.000 euro. Intregul cap. 3 "Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica" este trecut ca si cheltuiala neeligibila. Nu se solicita avans. Nu se solicita avans. In 
sesiunea 0112 M312 s-au depus 2 proiecte care au sediul social in comuna Biled.In sesiunea 0112 M312 s-au depus 2 proiecte realizate de catre SC STIMS SRL, SC 
GRAT SIM SRL. In sesiunea 0112 M312 s-au depus 2 proiecte care au sediul social in comuna Biled.In sesiunea 0112 M312 s-au depus 2 proiecte realizate de catre SC 
STIMS SRL, SC GRAT SIM SRL. -EG 1 si EG 6: pentru terenul pe care se va construi hala de depozitare marfuri (teren extravilan, LOT 1, suprafata de 4596 mp, nr. 
cadastral/ nr. topografic 401508, inscris in CF nr. 401508, comuna Biled), solicitantul depune la proiect un "Contract de constituire a unui drept de uzufruct" autentificat sub 
nr. 1407/ 26.09.2012 emis de BNP Ana Valentina Claici. Din Contract reiese ca terenul care face obiectul prezentului proiect este ipotecat, ipoteca de rang I constituita in 
favoarea bancii PROCREDIT BANK SA,SUC. TIMISOARA. Solicitantul prin reprezentantul legal, doamna Rosoca Iulica, declara pe proprie raspundere ca a luat la 
cunostinta de dreptul real de ipoteca si primeste terenul pe riscul dumneaiei si declara in mod expres ca in situatia in care Creditorul Ipotecar va trece la executarea silita

1328 312 C 01 12 5 37 00412 2012 9 28

INFIINTARE UNITATE 
FABRICARE CAROSERII 

PENTRU AUTOVEHICULE, 
FABRICARE REMORCI SI 

SEMIREMORCI IN COMUNA 
DUMBRAVITA, JUD.TIMIS

SC NOI FACEM 
SRL TIMIS

Comuna/Oras 
DUMBRAVITA Sat 

DUMBRAVITA
- - - - - - - - - - 48.858 5.000 41.529 0 7.329 202.104.932

-Beneficiarul nu a prezentat in termenul legal raspunsul la E3.4 -Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare -Beneficiarul nu a prezentat in termenul legal raspunsul la 
E3.4 -Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare -Beneficiarul nu a prezentat in termenul legal raspunsul la E3.4 -Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare
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1329 312 C 01 12 5 37 00375 2012 9 28

AMENAJARE CENTRU 
MEDICAL PRIN EXTINDERE SI 

REFUNCTIONALIZARE 
CLADIRE EXISTENT IN REGIM 
P+M, IN COMUNA DUDESTII 

NOI, JUDETUL TIMIS.

S.C. CENTRUL 
DE 

RECUPERARE 
DR. BUTARIU 

S.R.L.

TIMIS
Comuna/Oras 

DUDESTII NOI Sat 
DUDESTII NOI

- - - - - - - - - - 99.925 10.150 69.947 0 29.978 202.174.879

S-a bifat "Investitie noua" deoarece proiectul se refera la o constructie existenta careia i se schimba destinatia si solicitantul este firma noua fara activitate.Pct. 1.1-conform 
Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului, micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să fie înregistrate şi să-şi 
desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social,cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). La verificarea portalului ONRC s-
a listat Certificat constatator nr. 1522269/ 29.08.2013 si s-a constat ca solicitantul SC Centrul de recuperare Dr. Butariu SRL, CUI 30554830, are deschis sediul social in 
sat Dudestii Noi, com. Dudestii Noi. Pe langa sediul social solicitantul mai are deschis in data de 08.04.2013 un sediu secundar, punct de lucru, in Municipiul Timisoara, 
str. Cornelia Sălceanu, nr. 12, unde desfasoara activitati conform cod CAEN 8622-Activitati de asistenta medicala specializata. Mentionam ca acest cod CAEN este acelasi 
pentru care se solicita finantare prin proiectul depus in cadrul masurii 312. In concluzie, solicitantul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili in cadrul masurii 312. Pct. 
1.2-solicitantul nu respecta punctul 2 din declaratia pe proprie raspundere F. EG1-pe langa sediul social deschis in sat Dudestii Noi, com. Dudestii Noi, solicitantul mai are 
deschis in data de 08.04.2013 un sediu secundar, punct de lucru, in Municipiul Timisoara, str. Cornelia Sălceanu, nr. 12, unde desfasoara activitati conform cod CAEN 
8622-Activitati de asistenta medicala specializata. Mentionam ca acest cod CAEN este acelasi pentru care se solicita finantare prin proiectul depus in cadrul masurii 312. In 
concluzie, solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1.EG2-in urma introducerii datelor in matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului se 
constata ca beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei, nefiind validate toate criteriile. In matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului nu se 
valideaza toate criteriile, criteriul de eligibilitate EG2 nu este indeplinit. Pct. 3.1 - Sunt diferente intre devizele pe obiect din CF si devizele pe obiect din SF.Nu sunt 
prevazute cheltuieli diverse si neprevazute.Pct. 3.7 - s-a bifat "NU" deoarece TVA aferent cheltuielilor eligibile este trecut in coloana cheltuielilor neeligibile. Pct. 1.1-conform 
Condiţii minime obligatorii pentru acordarea sprijinului, micro-întreprinderile, atât cele existente cât şi cele nou înfiinţate (start-up) trebuie să fie înregistrate şi să-şi 
desfăşoare activitatea propusă prin proiect în spaţiul rural (atât sediul social,cât şi punctul de lucru trebuie să fie amplasate în mediul rural). La verificarea portalului ONRC s-
a listat Certificat constatator nr. 1522269/ 29.08.2013 si s-a constat ca solicitantul SC Centrul de recuperare Dr. Butariu SRL, CUI 30554830, are deschis sediul social in 
sat Dudestii Noi, com. Dudestii Noi. Pe langa sediul social solicitantul mai are deschis in data de 08.04.2013 un sediu secundar, punct de lucru, in Municipiul Timisoara, 
str. Cornelia Sălceanu, nr. 12, unde desfasoara activitati conform cod CAEN 8622-Activitati de asistenta medicala specializata. Mentionam ca acest cod CAEN este acelasi 
pentru care se solicita finantare prin proiectul depus in cadrul masurii 312. In concluzie, solicitantul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili in cadrul masurii 312. Pct. 
1.2-solicitantul nu respecta punctul 2 din declaratia pe proprie raspundere F.EG1-pe langa sediul social deschis in sat Dudestii Noi, com. Dudestii Noi, solicitantul mai are 
deschis in data de 08.04.2013 un sediu secundar, punct de lucru, in Municipiul Timisoara, str. Cornelia Sălceanu, nr. 12, unde desfasoara activitati conform cod CAEN 
8622-Activitati de asistenta medicala specializata. Mentionam ca acest cod CAEN este acelasi pentru care se solicita finantare prin proiectul depus in cadrul masurii 312. In 
concluzie, solicitantul nu indeplineste criteriul de eligibilitate EG1.EG2-in urma introducerii datelor in matricea de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului se 
constata ca beneficiarul nu demonstreaza viabilitatea investitiei, nefiind validate toate criteriile.

1330 312 C 01 12 5 37 00340 2012 9 28

CONSTRUIRE HALĂ DE 
PRODUCȚIE ȘI DEPOZITARE 

ÎN REGIM DE ÎNĂLȚIME 
PARTER, ÎN COMUNA 

SĂCĂLAZ

SC ADRIAPRIM 
SRL TIMIS

Comuna/Oras 
SACALAZ Sat 

SACALAZ
- - - - - - - - - - 205.931 20.000 175.041 0 30.890 202.349.920

Punctul 1-In urma verificarii prin serviciul RECOM al ONRC se constata urmatoarele :solicitantul SC ADRIAPRIM SRL asociat BALAS DOINITA cu 80% se regaseste 
asociat unic 100% in SC ADG-FRUIT SRL,societati care are obiect principal de activitate codul CAEN 4631 –comert cu ridicata al fructelor si legumelor.Solicitantul a 
depus CF pentru finanatare nrambursabila pentru codul CAEN 1729 activitate legata de cea care se desfasoara prin firma SC ADG-FRUIT SRL.Societatea SC ADRIAPRIM 
SRL are sediu social in sat Sacalaz,Com.Sacalaz,str.Liliacului nr.14,Birou 5,Jud.Timis, SC ADG-FRUIT SRL are sediu secundar la aceeiasi adresa.Intrucat cele doua 
societati isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente ,conform legii 346/2004 acestea sunt intrprinderi legate.Se constata ca solicitantul nu a 
declarat corect statutul intreprinderii la doc.11.3,ca urmare proiectul este declarat neeligibil. Punctul 1-In urma verificarii prin serviciul RECOM al ONRC se constata 
urmatoarele :solicitantul SC ADRIAPRIM SRL asociat BALAS DOINITA cu 80% se regaseste asociat unic 100% in SC ADG-FRUIT SRL,societati care are obiect principal 
de activitate codul CAEN 4631 –comert cu ridicata al fructelor si legumelor.Solicitantul a depus CF pentru finanatare nrambursabila pentru codul CAEN 1729 activitate 
legata de cea care se desfasoara prin firma SC ADG-FRUIT SRL.Societatea SC ADRIAPRIM SRL are sediu social in sat Sacalaz,Com.Sacalaz,str.Liliacului nr.14,Birou 
5,Jud.Timis, SC ADG-FRUIT SRL are sediu secundar la aceeiasi adresa.Intrucat cele doua societati isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta ori pe piete 
adiacente ,conform legii 346/2004 acestea sunt intrprinderi legate.Se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii la doc.11.3,ca urmare proiectul este 
declarat neeligibil.

1331 312 C 01 12 5 37 00339 2012 9 28

„ÎNFIINŢAREA 
MICROÎNTREPRINDERII SC 

ENERGOTAB SRL, ÎN 
LOCALITATEA SĂCĂLAZ, 

JUDEŢUL TIMIŞ”

SC ENERGOTAB 
SRL TIMIS

Comuna/Oras 
SACALAZ Sat 

SACALAZ
- - - - - - - - - - 203.373 23.500 172.867 0 30.506 202.522.787

La pct.1.2 s-a bifat Nu,deoarece solicitantul nu respecta pct.2 din Declaratia pe propria raspundere din sectiunea F a CF. La pct.1.2 s-a bifat Nu,deoarece solicitantul nu 
respecta pct.2 din Declaratia pe propria raspundere din sectiunea F a CF. La criteriul de eligibilitate EG 5 s-a bifat NU,deoarece in Decizia etapei de evaluare inițială emisă 
de ARPM Timișoara titlul proiectului nu corespunde cu cel din studiu de fezabilitate si cererea de finanțare.La criteriul de eligibilitate EG 6 s-a bifat NU, deoarece:-
solicitantul SC ENERGOTAB SRL ,prin reprezentantul legal Moșteanu Mihai nu poate să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza să realizeze 
investiția ,conform extrasului CF nr.402715/13.09.2012 există înscrieri privitoare la sarcini,respectiv întabulare ,drept de ipotecă legală în favoarea d-lui Berian Dorin, ;- in 
certificatul de urbanism nu este precizat daca poate fi utilizat in scopul declarat. La criteriul de eligibilitate EG 5 s-a bifat NU,deoarece in Decizia etapei de evaluare inițială 
emisă de ARPM Timișoara titlul proiectului nu corespunde cu cel din studiu de fezabilitate si cererea de finanțare.La criteriul de eligibilitate EG 6 s-a bifat NU, deoarece:-
solicitantul SC ENERGOTAB SRL ,prin reprezentantul legal Moșteanu Mihai nu poate să dovedească dreptul de proprietate asupra terenului pe care urmeaza să realizeze 
investiția ,conform extrasului CF nr.402715/13.09.2012 există înscrieri privitoare la sarcini,respectiv întabulare ,drept de ipotecă legală în favoarea d-lui Berian Dorin, ;- in 
certificatul de urbanism nu este precizat daca poate fi utilizat in scopul declarat. La pct.3.1 s-a bifat NU,deoarece în BI nu sunt evidențiate cheltuieli la cap.5,iar TVA-ul nu 
este calculat corect. La pct.3.1 s-a bifat NU,deoarece în BI nu sunt evidențiate cheltuieli la cap.5,iar TVA-ul nu este calculat corect. La pct. 4.1,4.2,4.3,4.4 s-a bifat 
NU,deoarece solicitantul nu a prezent bază de date sau trei oferte pentru bunuri si servicii a căror valoare este mai mare de 15000 Euro sau o oferta pentru bunuri si servicii 
a caror valoare este mai mica sau egala de 15000 Euro. La pct. 4.1,4.2,4.3,4.4 s-a bifat NU,deoarece solicitantul nu a prezent bază de date sau trei oferte pentru bunuri si 
servicii a căror valoare este mai mare de 15000 Euro sau o oferta pentru bunuri si servicii a caror valoare este mai mica sau egala de 15000 Euro. Proiectul este neeligibil 
,deoarece solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere,nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate EG5 si EG6 si nu exista 
baza de date sau oferte(bunuri si servicii), pentru stabilirea costului estimativ al investiției. Proiectul este neeligibil ,deoarece solicitantul nu şi-a însuşit în totalitate 
angajamentele luate in Declaratia pe proprie raspundere,nu sunt indeplinite criteriile de eligibilitate EG5 si EG6 si nu exista baza de date sau oferte(bunuri si servicii), pentru 
stabilirea costului estimativ al investiției.

1332 312 C 01 12 5 37 00335 2012 9 28

“INFIINTARE UNITATE DE 
CONFECTIONAT ARMATURI 

SI PROFILE INDOITE LA RECE 
PENTRU SC CNC-STEEL SRL 

IN COMUNA SACALAZ, 
JUDETUL TIMIS PRIN 

MASURA 312”

SC CNC-STEEL 
SRL TIMIS

Comuna/Oras 
SACALAZ Sat 

SACALAZ
- - - - - - - - - - 235.284 18.200 199.991 0 35.293 202.722.778

EG7-La verificarea surselor de cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de RAIFFEISEN BANK Ag. Timisoara se constata ca exista legaturi financiare 
asupra provenientei banilor in sensul ca suma de 170.000 lei, a fost depusa in data de 25.09.2013, la RAIFFEISEN BANK, sub forma de imprumut firma pentru 
cofinantarea proiectului. Din analiza extraselor de cont din care rezultă că aceeasi sumă 170.000 lei este transferata in aceeasi zi(25.09.2012) la proiectele depuse de SC 
CNC- BLOCK SRL si SC PLAST BETON SRL.In concluzie circuitul banilor s-a intors prin viramente in aceeasi zi intre aceleasi societati, fluxul platilor fiind invers. 
Transferul sumelor intre societati le-a permis sa indeplineasca in mod artificial si temporar criteriul de eligibilitate. Prin verificarea extraselor de cont la proiectele mentionate 
rezultă că au fost create legaturi financiare intre solicitantii care au proiecte in evaluare determinând astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un 
avantaj care contravine obiectivelor masurii. Pct.6-Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj care contravine 
obiectivelor masurii.1.Terenul in suprafata de 2500 mp destinat investitiei este amplasat in Sacalaz, judetul Timis provine prin cumparare de la SC TITERLEA PROD 99 
SRL, cu sediul social in Faget, Drumul Gladnei, nr.3, judetul Timis. Terenul in suprafata de 2500 mp amplasat in localitatea Sacalaz, judetul Timis, provine din 
dezmembrarea unui teren in 2 loturi(fiecare lot 2500 mp)la cei 2 solicitanti cu proiecte depuse pe masura 312 in sesiunea 01/12-28.09.2012(SC CNC-STEEL SRL, SC 
CNC-BLOCK SRL). Terenurile mentionate se invecineaza cu terenul cumparat de la aceeasi societate de catre SC PLAST BETON SRL cu sediul in localitatea Luncanii de 
Jos, comuna Tomesti, judetul Timis.ProiectUL depus de solicitantul SC CNC STEEL SRL are ca elaborator societatea SC GRAPA SRL Timisoara si societatea VLAD 
GEAMANU BIROU DE ARHITECTURA. Solicitantul SC CNC-BLOCK SRL are ca elaborator societatea VLAD GEAMANU BIROU DE ARHITECTURA.-Fractionarea 
artificiala a terenului cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare pe aceeasi masura in functie de alocarea disponibila pentru o masura. Terenurile 
aferente investitiei propuse prin proiect sunt fractionate intre solicitantii identificati din documentul 16. Suprafata de teren de 2500 mp, nr. cadastral 405897, care reprezinta 
amplasamentul investitiei in cadrul cererii de finantare depusa de SC CNC STEEL SRL, a fost cumparat de la SC TITERLEA PROD 99 SRL cu sediul social in Faget, 
Drumul Gladnei, nr.3, judetul Timis. Terenul in suprafata de 2500 mp,nr. cadastral 405898 amplasat in Faget, judetul Timis, provine dintr-un teren dezmembrat in 2 
loturi(fiecare lot 2500 mp, nr. cadastral 405898, 405897)la cei 2 solicitanti cu proiecte depuse pe masura 312 in sesiunea 01/12-28.09.2012(SC CNC BLOCK SRL, SC 
CNC STEEL SRL). Aceeasi societate vinde la SC PLAST BETON SRL cu sediul IN LUNCANII DE JOS, judetul Timis un teren invecinat pentru investitia,,Construire 
unitate de productie prefabricate din beton SC PLAST BETON SRL, in comuna Sacalaz, judetul Timis. SC TITERLEA PROD 99 SRL,asociat si administrator Iovanescu 
Stefan- Ionel, ce reprezinta vanzatoarea celor 3 loturi de teren are potrivit datelor din RECOM, ca actionar cu cota de participare 95% societatea INTER CON-TRANS SRL 
cu sediul social in localitatea Faget, str. Drumul Gladnei, nr.3, judetul Timis reprezentata de Iovanescu Stefan- Ionel.Societatea mentionata are ca 0biect de activitate-
fabricarea produselor din beton- codul CAEN 2361. Terenul a fost fractionat artificial cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare pe aceeasi masura in 
functie de alocarea disponibila pentru o masura. La societatea SC CNC STEEL SRL, sediu social comuna Ghiroda, str. Foisor, nr.7, judetul Timis este asociat unic si 
administrator persoana fizica CULDA OCTAVIAN, obiect de activitate infiintare unitate de confectionat armaturi si profile indoite la rece- cod CAEN 2433. Societatea SC 
CNC BLOCK SRL , sediu social comuna MOsnita Noua, nr. 752, judet Timis, are ca asociat unic persoana fizica CULDA CATALINA ANAMARIA, domiciliul localitatea 
Timisoara, str. Gospodarilor nr.14, judetul Timis. Domiciliul asociatului si administrator de la vanzatoarea terenului SC TITERLEA PROD 99 SRL, Iovanescu Stefan Ionel, 
are a acelasi domiciliu , str. Gospodarilor nr. 14. 2.Din verificarea partilor scrise si desenate s-a constatat ca utilitatile necesare functionarii obiectivului de investitie al SC 
CNC-STEEL SRL sunt comune cu utilitatile necesare functionarii societatii SC CNC- BLOCK SRL. Cheltuielile aferente asigurarii cu utilitati necesare functionarii 
obiectivului de investitie , care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic,ca apartinand obiectivului de investitie , precum si cheltuielile aferente 
racordarii la retelele de utilitati precum alimentarea cu apa , canalizare( conducte de evacuare ape uzate, rezervor vidanjabil), energie electrica(POST TRAFO) sunt comune 
si vor functiona un tot unitar.3.La verificarea surselor de cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de RAIFFEISEN BANK Ag. Timisoara se constata ca 
exista legaturi financiare asupra provenientei banilor in sensul ca suma de 170.000 lei, a fost depusa in data de 25.09.2013, la RAIFFEISEN BANK, sub forma de imprumut 
firma pentru cofinantarea proiectului. Din analiza extraselor de cont din care rezultă că aceeasi sumă 170.000 lei este transferata in aceeasi zi(25.09.2012) la proiectele 
depuse de SC CNC- BLOCK SRL si SC PLAST BETON SRL.In concluzie circuitul banilor s-a intors prin viramente in aceeasi zi intre aceleasi societati, fluxul platilor fiind 
invers. Transferul sumelor intre societati le-a permis sa indeplineasca in mod artificial si temporar criteriul de eligibilitate. Prin verificarea extraselor de cont la proiectele 
mentionate rezultă că au fost create legaturi financiare intre solicitantii care au proiecte in evaluare determinând astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a 
obtine un avantaj care contravine obiectivelor masurii. Pct.6-Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj care contravi
obiectivelor masurii 1 Terenul in suprafata de 2500 mp destinat investitiei este amplasat in Sacalaz judetul Timis provine prin cumparare de la SC TITERLEA PROD 9
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1333 312 C 01 12 5 37 00331 2012 9 28

INFIINTARE UNITATE DE 
FABRICARE A ARTICOLELOR 

DE IMBRACAMINTE IN SAT 
SACALAZ, COMUNA 

SACALAZ, JUDETUL TIMIS

VRANCEA 
MARIANA-
ANISOARA

TIMIS
Comuna/Oras 
SACALAZ Sat 

SACALAZ
- - - - - - - - - - 116.835 15.000 99.309 0 17.526 202.822.087

2-1.2 -La acest pct s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a respectat in totalitate angajamentele din Declarația pe propria răspundere din CF. La pct.1.2 s-a bifat NU 
deoarece solicitantul nu a respectat in totalitate angajamentele din Declarația pe propria răspundere din CF. EG2 –Solicitantul nu indeplineste acest criteriu deoarece la 
verificarea SF s-a constatat că proiectul prevede realizarea unor spații peste nevoile reale ale investiției.Astfel,proiectul propune realizarea unei unități pentru obtinerea 
articolelor de imbrăcăminte formată din construcția propriuzisă in regim de P+1 ,dotarea cu mașini de cusut (diverse tipuri-9 buc.) și crearea a 4 locuri de muncă(1 director 
si 3 croitori). Se constată ca valoarea masinilor achiziționate reprezintă aproximativ 0,01 % din valoarea investiției,construcția prevede spații care nu se justifică in fluxul 
tehnologic al proiectului.Prezentarea spațiilor de la cap.3.2.1 din SF și modul de exploatare al acestora este total diferit față de partea desenată,există spații care nu pot fi 
funcționale din moment ce nu au prevăzute dotări. EG2 –Solicitantul nu indeplineste acest criteriu deoarece la verificarea SF s-a constatat că proiectul prevede realizarea 
unor spații peste nevoile reale ale investiției.Astfel,proiectul propune realizarea unei unități pentru obtinerea articolelor de imbrăcăminte formată din construcția propriuzisă in 
regim de P+1 ,dotarea cu mașini de cusut (diverse tipuri-9 buc.) și crearea a 4 locuri de muncă(1 director si 3 croitori). Se constată ca valoarea masinilor achiziționate 
reprezintă aproximativ 0,01 % din valoarea investiției,construcția prevede spații care nu se justifică in fluxul tehnologic al proiectului.Prezentarea spațiilor de la cap.3.2.1 din 
SF și modul de exploatare al acestora este total diferit față de partea desenată,există spații care nu pot fi funcționale din moment ce nu au prevăzute dotări. Nu sunt 
prezentate baze de date sau oferte pentru servicii.Nu este prezentată declarația proiectantului privind sursa de prețuri pentru lucrări. Nu sunt prezentate baze de date sau 
oferte pentru servicii.Nu este prezentată declarația proiectantului privind sursa de prețuri pentru lucrări. Proiectul este neeligibil, nu indeplineste EG2-prin crearea de spații 
peste nevoile reale ale investiție. Proiectul este neeligibil, nu indeplineste EG2-prin crearea de spații peste nevoile reale ale investiție.
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„DOTARE CABINET MEDICAL 
IN CADRUL SC DELSERANO 

PREST SRL„
SC DELSERANO 

PREST SRL TIMIS
Comuna/Oras 

FOENI Sat 
CRUCENI

- - - - - - - - - - 140.196 0 98.137 0 42.059 202.920.224

Intrucat reprezentantul legal al SC DELSERANO PREST SRL, Mithiu Carmen Mihaela este actionar si la SC SMILE ON SRL, cu participare de 45%, avand acelasi COD 
CAEN 8623 cu investitia propusa, proiectul este declarat neeligibil, pentru ca nu s-a completat corect declaratia E4.1, conform metodologiei- punctul 1 " verificarea 
eligibilitatii solicitantului"- pagina 30. Intrucat reprezentantul legal al SC DELSERANO PREST SRL, Mithiu Carmen Mihaela este actionar si la SC SMILE ON SRL, cu 
participare de 45%, avand acelasi COD CAEN 8623 cu investitia propusa, proiectul este declarat neeligibil, pentru ca nu s-a completat corect declaratia E4.1conform 
metodologiei- punctul 1 " verificarea eligibilitatii solicitantului"- pagina 30.
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CONSTRUIRE UNITATE DE 
PRODUCTIE PREFABRICATE 
DIN BETON SC PLAST BETON 
SRL, IN COMUNA SACALAZ, 

JUDETUL TIMIS, PRIN 
MASURA 312

SC PLAST 
BETON SRL TIMIS

Comuna/Oras 
SACALAZ Sat 

SACALAZ
- - - - - - - - - - 231.576 18.200 196.839 0 34.737 203.117.063

EG1-In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare( SC CNC BLOCK SRL), in proportie de 90%,nu se dovedeste o particularizare la specificul 
proiectului. Ambele au acelasi titlu,, Infiintare unitate de productie prefabricate din beton ",contin aceleasi informatii, buget indicativ, documentatii tehnico-economice, 
aceleasi planse desenate, acceasi indicatori financiari, Furnizorii solicitantului sunt aceiași la toate cele 2 proiecte, la cap.3.8 sunt prevăzute aceleasi utilaje(Vibropresa 
mobila, Matrita boltari, Matrita borduri si dale ecologice, Vibropresa fixa, Matrita pavele, Mixer 500l, Buldoexcavator, Mijloc de transport autoutilitara cu macara si bena 
basculabila)cu aceeasi ofertă si valoare.16. Suprafata de teren de 3978 mp, nr. cadastral 404387, care reprezinta amplasamentul investitiei in cadrul cererii de finantare 
depusa de SC PLAST BETON SRL, a fost cumparat de la SC TITERLEA PROD 99 SRL cu sediul social in Faget, Drumul Gladnei, nr.3, judetul Timis. Aceeasi societate 
vinde la SC CNC-STEEL SRL, SC CNC-BLOCK SRL cu sediul in Ghiroda si Mosnita Noua. Terenul destinat pentru investitia,,Construire unitate de productie prefabricate 
din beton SC PLAST BETON SRL, in comuna Sacalaz, judetul Timis se invecineaza cu terenurile solicitantilor SC CNC -STEEL SRL si SC CNC -BLOCK SRL. SC 
TITERLEA PROD 99 SRL,asociat si administrator Iovanescu Stefan- Ionel, ce reprezinta vanzatoarea celor 3 loturi de teren are potrivit datelor din RECOM, ca actionar cu 
cota de participare 95% societatea INTER CON-TRANS SRL cu sediul social in localitatea Faget, str. Drumul Gladnei, nr.3, judetul Timis reprezentata de Iovanescu Stefa
Ionel.Societatea mentionata are ca 0biect de activitate-fabricarea produselor din beton- codul CAEN 2361. .Proiectele depuse de solicitantii SC CNC STEEL SRL si SC 
CNC BLOCK SRL au acelasi elaborator VLAD GEAMANU BIROU DE ARHITECTURA. Pct.6-Solicitantul a creat condiţii artificiale necesare pentru a beneficia de plăţi 
(sprijin) şi a obţine astfel un avantaj care contravine obiectivelor măsurii.1.Fractionarea artificiala a terenului cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare 
pe aceeasi masura in functie de alocarea disponibila pentru o masura. Terenurile aferente investitiei propuse prin proiect sunt fractionate intre solicitantii identificati din 
documentul 16. Suprafata de teren de 3978 mp, nr. cadastral 404387, care reprezinta amplasamentul investitiei in cadrul cererii de finantare depusa de SC PLAST BETON 
SRL, a fost cumparat de la SC TITERLEA PROD 99 SRL cu sediul social in Faget, Drumul Gladnei, nr.3, judetul Timis. Aceeasi societate vinde la SC CNC-STEEL SRL, 
SC CNC-BLOCK SRL cu sediul in Ghiroda si Mosnita Noua.Terenul destinat pentru investitia,,Construire unitate de productie prefabricate din beton SC PLAST BETON 
SRL, in comuna Sacalaz, judetul Timis se invecineaza cu terenurile solicitantilor SC CNC -STEEL SRL si SC CNC -BLOCK SRL. SC TITERLEA PROD 99 SRL,asociat si 
administrator Iovanescu Stefan- Ionel, ce reprezinta vanzatoarea celor 3 loturi de teren are potrivit datelor din RECOM, ca actionar cu cota de participare 95% societatea 
INTER CON-TRANS SRL cu sediul social in localitatea Faget, str. Drumul Gladnei, nr.3, judetul Timis reprezentata de Iovanescu Stefan- Ionel.Societatea mentionata are 
ca 0biect de activitate-fabricarea produselor din beton- codul CAEN 2361. Terenul a fost fractionat artificial cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare 
pe aceeasi masura in functie de alocarea disponibila pentru o masura. 2.Conform precizarilor din ghidul solicitantului pe Masura 312, achiziţionarea de mijloace de transport 
specializate reprezintă o cheltuială eligibilă, atât timp cât acestea deservesc în mod direct activităţile specifice desfăşurate propuse prin proiect şi se încadrează în definiţia 
mijloacelor de transport specializate din HG 224/2008 iar necesitatea achiziţionării lor este justificată în Studiul de Fezabilitate. Totusi beneficiarul SC PLAST BETON SRL 
include in lista utilajelor, echipamentelor tehnologice si echipamentelor de transport propuse a fi achizitionate prin proiect si autoutilitara cu macara si bena basculabila si 
buldoexcavator, incercand integrarea formată a unui mijloc de transport în cadrul unui proiect sub denumirea unuia specializat si care nu corespunde definitiei din ghid si 
respectiv, din legislatia în vigoare (HG 224/2008 cu modificările si completările ulterioare). Integrarea fortata se consideră creare de conditii artificiale pentru a beneficia de 
sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii 3.La verificarea surselor de cofinantare ale proiectului prin extras de cont bancar emis de 
RAIFFEISEN BANK Ag. Timisoara se constata ca exista legaturi financiare asupra provenientei banilor in sensul ca suma de 170.000 lei, a fost depusa in data de 
25.09.2013, la RAIFFEISEN BANK, sub forma de imprumut firma pentru cofinantarea proiectului. Din analiza extraselor de cont din care rezultă că aceeasi sumă 170.000 
lei este transferata in aceeasi zi(25.09.2012) la proiectele depuse de SC PLAST BETON SRL si SC CNC-BLOCK SRL.In concluzie circuitul banilor s-a intors prin 
viramente in aceeasi zi intre aceleasi societati, fluxul platilor fiind invers. Transferul sumelor intre societati le-a permis sa indeplineasca in mod artificial si temporar criteriul 
de eligibilitate. Prin verificarea extraselor de cont la proiectele mentionate rezultă că au fost create legaturi financiare intre solicitantii care au proiecte in evaluare 
determinând astfel conditii artificiale pentru a beneficia de sprijin si a obtine un avantaj care contravine obiectivelor masurii. I.EG1-In studiul de fezabilitate sunt informatii 
copiate din alte proiecte similare( SC CNC BLOCK SRL), in proportie de 90%,nu se dovedeste o particularizare la specificul proiectului. Ambele au acelasi titlu,, Infiintare 
unitate de productie prefabricate din beton ",contin aceleasi informatii, buget indicativ, documentatii tehnico-economice, aceleasi planse desenate, acceasi indicatori 
financiari, Furnizorii solicitantului sunt aceiași la toate cele 2 proiecte, la cap.3.8 sunt prevăzute aceleasi utilaje(Vibropresa mobila, Matrita boltari, Matrita borduri si dale 
ecologice, Vibropresa fixa, Matrita pavele, Mixer 500l, Buldoexcavator, Mijloc de transport autoutilitara cu macara si bena basculabila)cu aceeasi ofertă si valoare.16. 
Suprafata de teren de 3978 mp nr cadastral 404387 care reprezinta amplasamentul investitiei in cadrul cererii de finantare depusa de SC PLAST BETON SRL a fo
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INFIINTARE UNITATE DE 
PRODUCTIE PREFABRICATE 
DIN BETON PENTRU SC CNC-

BLOCK SRL, IN COMUNA 
SACALAZ, JUDETUL TIMIS, 

PRIN MASURA 312

SC CNC-BLOCK 
SRL TIMIS

Comuna/Oras 
SACALAZ Sat 

SACALAZ
- - - - - - - - - - 231.576 18.200 196.839 0 34.737 203.313.902

EG1-In studiul de fezabilitate sunt informatii copiate din alte proiecte similare( SC PLAST BETON SRL), in proportie de 90%,nu se dovedeste o particularizare la specificul 
proiectului. Ambele au acelasi titlu,, Infiintare unitate de productie prefabricate din beton ",contin aceleasi informatii, buget indicativ, documentatii tehnico-economice, 
aceleasi planse desenate, acceasi indicatori financiari, furnizorii solicitantului sunt aceiași la toate cele 4 proiecte, la cap.3.8 sunt prevăzute aceleasi utilaje(Vibropresaa 
mobila, Matrita boltari, Matrita borduri si dale ecologice, Vibropresa fixa, Matrita pavele, Mixer 500l, Buldoexcavator, Mijloc de transport autoutilitaracu macara si bena 
basculabila)cu aceeasi ofertă si valoare. Terenul in suprafata de 2500 mp, destinat investitiei este amplasat in Sacalaz, judetul Timis provine prin cumparare de la SC 
TITERLEA PROD 99 SRL, cu sediul social in Faget, Drumul Gladnei, nr.3, judetul Timis. Terenul in suprafata de 2500 mp, nr. cadastral 405898 amplasat in localitatea 
Sacalaz, judetul Timis, provine din dezmembrarea unui teren in 2 loturi(fiecare lot 2500 mp , nr. cadastral nr. 405898, 405897)la cei 2 solicitanti cu proiecte depuse pe 
masura 312 in sesiunea 01/12-28.09.2012(SC CNC-BLOK SRL, SC CNC-STEEL SRL). Terenurile mentionate se invecineaza cu terenul cumparat de la aceeasi societate 
de catre SC PLAST BETON SRL cu sediul in localitatea Luncanii de Jos, comuna Tomesti, judetul Timis.Proiectele depuse de solicitantii SC CNC STEEL SRL si SC CNC 
BLOCK SRL au acelasi elaborator VLAD GEAMANU BIROU DE ARHITECTURA. Pct.6-Solicitantul a creat conditii artificiale necesare pentru a beneficia de sprijin si a 
obtine un avantaj care contravine obiectivelor masurii.1.Fractionarea artificiala a terenului cu scopul de a putea beneficia de mai multe proiecte in derulare pe aceeasi 
masura in functie de alocarea disponibila pentru o masura. Terenurile aferente investitiei propuse prin proiect sunt fractionate intre solicitantii identificati din documentul 16. 
Suprafata de teren de 2500 mp, nr. cadastral 405897, care reprezinta amplasamentul investitiei in cadrul cererii de finantare depusa de SC CNC BLOCK SRL, a fost 
cumparat de la SC TITERLEA PROD 99 SRL cu sediul social in Faget, Drumul Gladnei, nr.3, judetul Timis. Terenul in suprafata de 2500 mp amplasat in Faget, judetul 
Timis, provine dintr-un teren dezmembrat in 2 loturi(fiecare lot 2500 mp, nr. cadastral 405897, 405898)la cei 2 solicitanti cu proiecte depuse pe masura 312 in sesiunea 
01/12-28.09.2012(SC CNC BLOCK SRL , SC CNC STEEL SRL). Aceeasi societate vinde la SC PLAST BETON SRL cu sediul IN LUNCANII DE JOS, judetul Timis un 
teren invecinat pentru investitia,,Construire unitate de productie prefabricate din beton SC PLAST BETON SRL, in comuna Sacalaz, judetul Timis. SC TITERLEA PROD 
99 SRL,asociat si administrator Iovanescu Stefan- Ionel, ce reprezinta vanzatoarea celor 3 loturi de teren are potrivit datelor din RECOM, ca actionar cu cota de participare 
95% societatea INTER CON-TRANS SRL cu sediul social in localitatea Faget, str. Drumul Gladnei, nr.3, judetul Timis reprezentata de Iovanescu Stefan- Ionel.Societatea 
mentionata are ca 0biect de activitate-fabricarea produselor din beton- codul CAEN 2361. Terenul a fost fractionat artificial cu scopul de a putea beneficia de mai multe 
proiecte in derulare pe aceeasi masura in functie de alocarea disponibila pentru o masura. 2.Conform precizarilor din ghidul solicitantului pe Masura 312, achiziţionarea de 
mijloace de transport specializate reprezintă o cheltuială eligibilă, atât timp cât acestea deservesc în mod direct activităţile specifice desfăşurate propuse prin proiect şi se 
încadrează în definiţia mijloacelor de transport specializate din HG 224/2008 iar necesitatea achiziţionării lor este justificată în Studiul de Fezabilitate. Totusi beneficiarul SC 
CAN BLOCK SRL include in lista utilajelor, echipamentelor tehnologice si echipamentelor de transport propuse a fi achizitionate prin proiect si autoutilitara cu macara si 
bena basculabila si buldoexcavator, incercand integrarea formată a unui mijloc de transport în cadrul unui proiect sub denumirea unuia specializat si care nu corespunde 
definitiei din ghid si respectiv, din legislatia în vigoare (HG 224/2008 cu modificările si completările ulterioare). Integrarea fortata se consideră creare de conditii artificiale 
pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii. 3.Din verificarea partilor scrise si desenate s-a constatat ca utilitatile necesare 
functionarii obiectivului de investitie al SC CNC-BLOCK SRL sunt comune cu utilitatile necesare functionarii societatii SC CNC-STEEL SRL. Cheltuielile aferente asigurarii 
cu utilitati necesare functionarii obiectivului de investitie , care se executa pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic,ca apartinand obiectivului de investitie , 
precum si cheltuielile aferente racordarii la retelele de utilitati precum alimentarea cu apa , canalizare( conducte de evacuare ape uzate, rezervor vidanjabil), energie 
electrica(POST TRAFO) sunt comune si vor functiona un tot unitar. 4. Complementarietatea investitiilor propuse. Din verificarea documentelor(parti scrise si desenate) se 
constata ca societatea SC CNC- STEEL SRL realizeaza un proiect privind ,,Infiintare unitate de productie prefabricate de beton " pe acelasi amplasament cu proiectul ,, 
Construire unitate de productie prefabricate din beton". In concluzie in urma analizei proiectului se constata ca investitia propusa de solicitant nu poate functiona decat 
depedent fata de investitia propusa prin proiect de catre societatea SC CNC-STEEL SRL, creandu-se astfel conditii artificiale avand la baza situatiile identificate in proiect 
(fractionarea terenului, utilitati comune) pentru a beneficia de sprijin si a obtine astfel un avantaj care contravine obiectivelor masurii.5.La verificarea surselor de cofinantare 
ale proiectului prin extras de cont bancar emis de RAIFFEISEN BANK Ag. Timisoara se constata ca exista legaturi financiare asupra provenientei banilor in sensul ca suma 
de 170.000 lei, a fost depusa in data de 25.09.2013, la RAIFFEISEN BANK, sub forma de imprumut firma pentru cofinantarea proiectului. Din analiza extraselor de cont din 
care rezultă că aceeasi sumă 170.000 lei este transferata in aceeasi zi(25.09.2012) la proiectele depuse de SC CNC- STEEL SRL si SC PLAST BETON SRL.In concluzie 
circuitul banilor s-a intors prin viramente in aceeasi zi intre aceleasi societati fluxul platilor fiind invers Transferul sumelor intre societati le-a permis sa indeplineasca in m
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"DOTARE ATELIER IN 
VEDEREA FABRICARII DE 

CONSTRUCTII METALICE SI 
PRODUSE DIN METAL"

SC DEG OTEL 
BETON SRL TIMIS Comuna/Oras 

GIROC Sat GIROC - - - - - - - - - - 234.530 19.530 199.350 0 35.180 203.513.252

Beneficiarul nu a prezentat in termenul legal raspunsul la E 3.4 -Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare. Beneficiarul nu a prezentat in termenul legal raspunsul la E 
3.4 -Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare. Beneficiarul nu a prezentat in termenul legal raspunsul la E 3.4 -Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare.
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1338 312 C 01 12 5 37 00316 2012 9 28 ATELIER MESTESUGARESC 
IN COMUNA JEBEL

MICULA CAMELIA-
BEATRIX TIMIS Comuna/Oras 

JEBEL Sat JEBEL - - - - - - - - - - 153.170 20.000 130.194 0 22.976 203.643.446

Punctul 1 -In urma verificarii prin srviciul RECOM al ONRC se constata urmatoarele: solicitanta Micula Camelia Beatrix se regaseste asociat cu 50% in SC Underground 
Land SRL ,societate care are obiect principal de activitate codul CAEN 1419-fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii. Micula Camelia Beatrix solicita finanatare 
nerambursabila pentru cod CAEN 1413-fabricarea altor articole de imbracaminte, activitate legata de ceea care se desfasoara prin firma SC Underground Land 
SRL.Societatea are sediu social in localitatea Jebel nr.192 jud.Timis ,locatie identica cu cea descrisa in CF pentru care se solicita finanatarea nerambursabila. Intrucat cele 
doua societati isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente, conform Legii 346/2004 acestea sunt intreprinderi legate. Se constata ca 
solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii,ca urmare proiectul este declarat neeligibil. Punctul 1 -In urma verificarii prin srviciul RECOM al ONRC se constata 
urmatoarele: solicitanta Micula Camelia Beatrix se regaseste asociat cu 50% in SC Underground Land SRL ,societate care are obiect principal de activitate codul CAEN 
1419-fabricarea altor articole de imbracaminte si accesorii. Micula Camelia Beatrix , solicita finanatare nerambursabila pentru cod CAEN 1413-fabricarea altor articole de 
imbracaminte, activitate legata de ceea care se desfasoara prin firma SC Underground Land SRL.Societatea are sediu social in localitatea Jebel nr.192 jud.Timis ,locatie 
identica cu cea descrisa in CF pentru care se solicita finanatarea nerambursabila. Intrucat cele doua societati isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta ori pe p
adiacente, conform Legii 346/2004 acestea sunt intreprinderi legate. Se constata ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii,ca urmare proiectul este declarat 
neeligibil.

1339 312 M 01 12 5 37 00315 2012 9 28

REALIZARE UNITATE DE 
SPALARE SI CURATARE 

(USCATA) A ARTICOLELOR 
TEXTILE

S.C. 
ECOLOGMED 
CLEAN S.R.L.

TIMIS
Comuna/Oras 
SACALAZ Sat 

SACALAZ
- - - - - - - - - - 220.125 0 154.087 0 66.038 203.797.533

Proiectul este neeligibil din urmatoarele considerente: Conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate pentru Masura 312, versiunea 07,se verif
documentul 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor ( societate autonoma, patrenera sau legata). Verificarea solicitantului si a 
actionarilor/asociatilor acestuia se face prin intermediul serviciului online RECOM si al Oficiului 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 declarant corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata, 
expertul declara proiectul neeligibil. Conform declaratiei de la pagina 210 din dosarul cererii de finantare, solicitantul SC ECOLOGMED WASTE SRL declara tipul 
intreprinderii ca fiind intreprindere autonoma. In urma verificarii portalului ONRC s-a constatat ca domnul Moraru Adrian Alexandru detine 2 societati in functiune: 
Ecologmed SRL in care detine 50% din actiuni, are ca obiect de activitate codurile CAEN: 3812,3319,3811,3812,3821,3822,4677,4941,8690,4942 si ECOLOGMED 
WASTE SRL in care este actionar unic (100% actiuni) si care are ca obiect de activitate codul CAEN 3822-Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase. Mentionez ca 
beneficiarul solicita finantare prin prezenta cerere de finantare pe codul CAEN 3822. Cele doua societati isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta ori pe piete 
adiacente, conform codului CAEN comun, prin urmare sunt intreprinderi legate. Deoarece solicitantul nu a declarant corect statutul intreprinderii, proiectul este neeligibil. In 
urma completarii matricei de verificare a viabilitatii economico-financiare a proiectului, cu datele din Anexele economice , rezulta ca proiectul nu respecta criteriile de 
viabilitate economica a investitiei. Nu respecta criteriul Am bifat NU deoarece nu prezinta Deviz financiar pentru consultanta si proiectare,si nu se poate verifica tariful /ora 
Am bifat NU la 5.1 deoarece rubrica PERE nu este completata, panourile solare fiind cuprinse in bugetul FEADR. S-au creat conditii artificiale de catre Ecologmed SRL 
,prin fractionarea terenului intre cele doua societati care au depus cereri de finantare in aceeasi sesiune : Ecologmed Clean SRL si Ecologmed Waste SRL. –Asociatii 
Ecologmed SRL sunt Moraru Adrian Alexandru (50%) si Moraru Henrietee Stiliani (50%).-Ecologmed Clean SRL preia de la Ecologmed SRL , cu contract de superficie 
terenul viitoarei investitii. Terenul este situat in localitatea Sacalaz, este in suprafata de 1317 mp si este identificat cu numarul cadastral 405751.-Ecologmed Waste SRL 
preia de la Ecologmed SRL, cu contract de superficie terenul viitoarei investitii. Terenul este situat in localitatea Sacalaz, este in suprafata de 1727 mp si este identificat cu 
numarul cadastral 405752.-Actionarii i celor doua societati,Ecologmed Clean SRL - Moraru Henrietee Stiliani si Ecologmed Waste SRL- Moraru Adrian Alexandru, au 
acelasi domiciliu, sat Sinandrei, nr. 3, jud Timis.-Cele doua societati Ecologmed Clean SRL si Ecologmed Waste SRL, au sediu social la aceeasi adresa , dar in camera 
diferite. Proiectul este neeligibil din urmatoarele considerente: Conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate pentru Masura 312, versiunea 
07,se verifica documentul 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor ( societate autonoma, patrenera sau legata). Verificarea solicitantului si a 
actionarilor/asociatilor acestuia se face prin intermediul serviciului online RECOM si al Oficiului 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 declarant corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata, 
expertul declara proiectul neeligibil. Conform declaratiei de la pagina 219 din dosarul cererii de finantare, solicitantul SC ECOLOGMED CLEAN SRL declara tipul 
intreprinderii ca fiind intreprindere autonoma. In urma verificarii portalului ONRC s-a constatat ca domna Moraru Henrietee Stiliani detine 2 societati in functiune: T.T.T. 
FARM SRL in care detine 50% din actiuni, are ca obiect de activitate codul CAEN:9601-Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si a produselor din blana, si 
ECOLOGMED CLEAN SRL in care este actionar unic (100% actiuni) si care are ca obiect de activitate codul CAEN 9601-Spalarea si curatarea (uscata) articolelor textile si 
a produselor din blana. Mentionez ca beneficiarul solicita finantare prin prezenta cerere de finantare pe codul CAEN 9601. Cele doua societati isi desfasoara activitatea pe 
aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente, conform codului CAEN comun, prin urmare sunt intreprinderi legate. Deoarece solicitantul nu a declarant corect statutul 
intreprinderii, proiectul este neeligibil.

1340 312 C 01 12 5 37 00321 2012 9 28

INFIINTARE UNITATE DE 
PRODUCTIE PREFABRICATE 

DIN BETON SC ACTIV 
METALCONS SRL IN COMUNA 
ORTISOARA, JUDETUL TIMIS, 

PRIN MASURA 312

SC ACTIV 
METALCONS SRL TIMIS

Comuna/Oras 
ORTISOARA Sat 

ORTISOARA
- - - - - - - - - - 234.433 18.100 199.268 0 35.165 203.996.801

Solicitantul nu a respectat pct.1.2 din declaratia pe propria raspundere ,proiectul devine neeligibil prin faptul ca nu au fost prezentate clarificarile necesare evaluarii criteriilor 
de eligibilitate . Solicitantul nu a respectat pct.1.2 din declaratia pe propria raspundere ,proiectul devine neeligibil prin faptul ca nu au fost prezentate clarificarile necesare 
evaluarii criteriilor de eligibilitate . EG2-Au fost solicitate clarificari care sa duca la evaluarea acestui criteriu de eligibilitate dar nu au fost prezentate de solicitant.EG4-A fost 
solicitat documentul 15.2 conform ghidului solicitantului dar nu a fost prezentat de solicitant.EG5-A fost solicitat document 4 conform legii 50/1991 dar nu a fost prezentat 
de solicitant. EG2-Au fost solicitate clarificari care sa duca la evaluarea acestui criteriu de eligibilitate dar nu au fost prezentate de solicitant. In data de 18.09.2013 
solicitantul a luat la cunostinta fisa de solicitare a informatiilor suplimentare nr.627/16.09.2013.Desi conform Manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea cerer
de finantare pentru proiectele de investitii M01-02 versiunea 12,solicitantul trebuia sa raspunda la acest document in termen de 5 zile lucratoare, acesta nu a prezentat 
informatiile in termenul stabilit.Prin neprezentarea raspunsului la informatiile solicitate proiectul devine neeligibil prin neindeplinirea criteriilor de eligibiltate EG2,EG4 si EG. 
In data de 18.09.2013 solicitantul a luat la cunostinta fisa de solicitare a informatiilor suplimentare nr.627/16.09.2013.Desi conform Manualului de procedura pentru 
evaluarea si selectarea cererilor de finantare pentru proiectele de investitii M01-02 versiunea 12,solicitantul trebuia sa raspunda la acest document in termen de 5 zile 
lucratoare, acesta nu a prezentat informatiile in termenul stabilit.Prin neprezentarea raspunsului la informatiile solicitate proiectul devine neeligibil prin neindeplinirea 
criteriilor de eligibiltate EG2,EG4 si EG.

1341 312 M 01 12 5 37 00314 2012 9 28
REALIZARE UNITATE DE 

TRATARE PRIN STERILIZARE 
A DESEURILOR MEDICALE

S.C. 
ECOLOGMED 
WASTE S.R.L.

TIMIS
Comuna/Oras 
SACALAZ Sat 

SACALAZ
- - - - - - - - - - 285.700 0 200.000 0 85.700 204.196.801

Proiectul este neeligibil din urmatoarele considerente: Conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate pentru Masura 312, versiunea 07,se verif
documentul 11.3 Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor ( societate autonoma, patrenera sau legata). Verificarea solicitantului si a 
actionarilor/asociatilor acestuia se face prin intermediul serviciului online RECOM si al Oficiului 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 declarant corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata, 
expertul declara proiectul neeligibil. Conform declaratiei de la pagina 210 din dosarul cererii de finantare, solicitantul SC ECOLOGMED WEST SRL declara tipul 
intreprinderii ca fiind intreprindere autonoma. In urma verificarii portalului ONRC s-a constatat ca domnul Moraru Adrian Alexandru detine 2 societati in functiune: SC 
ECOLOGMED SRL in care detine 50% din actiuni, are ca obiect de activitate codurile CAEN 3812,3319, 3811, 3812, 3821,3822,4677, 4941, 8690, 4942:, si 
ECOLOGMED WEST SRL in care este actionar unic (100% actiuni) si care are ca obiect de activitate codul CAEN 3822-Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase. 
Mentionez ca beneficiarul solicita finantare prin prezenta cerere de finantare pe codul CAEN 3822. Cele doua societati isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta
pe piete adiacente, conform codului CAEN comun, prin urmare sunt intreprinderi legate. Deoarece solicitantul nu a declarant corect statutul intreprinderii, proiectul este 
neeligibil. Nu prezinta Deviz financiar pentru serviciile de proiectare si consultanta cu numarul de experti, numarul de ore lucrate si tariful/ora.Prezinta oferte de pret care nu 
sunt traduse, semnate, personalizate si nu sunt datate. Am bifat Nu la pct 5.1, deoarece nu este completat capitolul PERE. Beneficiarul isi propune in SF achizitia de 
panouri solare pe care nu le trece in bugetul PERE. S-au creat conditii artificiale de catre Ecologmed SRL ,prin fractionarea terenului intre cele doua societati care au depus 
cereri de finantare in aceeasi sesiune : Ecologmed Clean SRL si Ecologmed West SRL. Asociatii SC Ecologmed SRL sunt Moraru Adrian Alexandru ( 50%) si Moraru 
Henrietee Stiliani (50%).-Ecologmed Clean SRL preia de la Ecologmed SRL , cu contract de superficie terenul viitoarei investitii. Terenul este situate in localitatea Sacalaz, 
este in suprafata de 1317 mp si este identificat cu numarul cadastral 405751.-Ecologmed West SRL preia de la Ecologmed SRL, cu contract de superficie terenul viitoarei 
investitii. Terenul este situate in localitatea Sacalaz, este in suprafata de 1727 mp si este identificat cu numarul cadastral 405752.-Actionarii i celor doua 
societati,Ecologmed Clean SRL - Moraru Henrietee Stiliani si Ecologmed West SRL- Moraru Adrian Alexandru, au acelasi domiciliu, sat Sinandrei, nr. 3, jud Timis.-Cele 
doua societati Ecologmed Clean SRL si Ecologmed West SRL, au sediu social la aceeasi adresa , dar in camera diferite. Proiectul este neeligibil din urmatoarele 
considerente: Conform metodologiei de aplicat pentru verificarea criteriilor de eligibilitate pentru Masura 312, versiunea 07,se verifica documentul 11.3 Declaratia privind 
incadrarea in categoria micro-intreprinderilor ( societate autonoma, patrenera sau legata). Verificarea solicitantului si a actionarilor/asociatilor acestuia se face prin 
intermediul serviciului online RECOM si al Oficiului 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 declarant corect statutul intreprinderii autonoma, partenera sau legata, expertul declara proiectul neeligibil. Conform 
declaratiei de la pagina 210 din dosarul cererii de finantare, solicitantul SC ECOLOGMED WEST SRL declara tipul intreprinderii ca fiind intreprindere autonoma. In urma 
verificarii portalului ONRC s-a constatat ca domnul Moraru Adrian Alexandru detine 2 societati in functiune: SC ECOLOGMED SRL in care detine 50% din actiuni, are ca 
obiect de activitate codurile CAEN 3812,3319, 3811, 3812, 3821,3822,4677, 4941, 8690, 4942:, si ECOLOGMED WEST SRL in care este actionar unic (100% actiuni) si 
care are ca obiect de activitate codul CAEN 3822-Tratarea si eliminarea deseurilor periculoase. Mentionez ca beneficiarul solicita finantare prin prezenta cerere de finantare 
pe codul CAEN 3822. Cele doua societati isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta ori pe piete adiacente, conform codului CAEN comun, prin urmare sunt 
intreprinderi legate. Deoarece solicitantul nu a declarant corect statutul intreprinderii, proiectul este neeligibil
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1342 312 C 01 12 5 37 00320 2012 9 28

INFIINTARE UNITATE DE 
FABRICARE ELEMENTE DE 
DULGHERIE SI TAMPLARIE 
PENTRU CONSTRUCTII IN 
SAT FICATARI, COMUNA 

RACOVITA, JUDETUL TIMIS

BALAN FLORIN-
GABRIEL TIMIS

Comuna/Oras 
RACOVITA Sat 

FICATAR
- - - - - - - - - - 235.200 10.000 199.920 0 35.280 204.396.721

Nu sunt îndeplinite:1. Punctul 1.1. – „Care este statutul solicitantului?”:În urma verificării în RECOM, s-a constatat că solicitantul BĂLAN FLORIN GABRIEL, (persoană 
fizică care declară că se va autoriza ca întreprindere individuală) se regăsește, ca asociat unic și în S.C. LAMELLARE PRODUCTION S.R.L., astfel:S.C. LAMELLARE 
PRODUCTION S.R.L.:- BĂLAN FLORIN GABRIEL – asociat unic,- domeniu principal de activitate: Cod CAEN 1621 – Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn;- 
activități autorizate: Cod CAEN 1621 – Fabricarea de furnire și a panourilor de lemnAstfel, luând în considerare următoarele:- Solicitantul BĂLAN FLORIN GABRIEL, 
persoană fizică care declară că se va autoriza ca întreprindere individuală, propune activități aferente Codului CAEN 1623 – fabricarea altor elemente de dulgherie și 
tâmplărie, pentru construcții;- Activitatea desfășurată de S.C. LAMELLARE PRODUCTION S.R.L. este aferentă Codului CAEN 1621: Fabricarea de furnire și a panourilor 
de lemn;- conform prevederii Legii 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, art. 4(4), al. 4 „prin intermediul unei persoane fizice sau 
al unui grup de persoane fizice care acționează de comun acord, sunt, de asemenea, întreprinderi legate, dacă își desfășoară activitatea sau o parte din activitate pe aceea
piață relevantă ori pe piețe adiacente”, solicitantul (care se va autoriza ca întreprindere individuală), prin intermediul acționarului majoritar, se încadrează în categoria 
întreprinderilor legate de alte societăți. În cadrul 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 12, „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”.2. Punctul 6 – Solicitantul a creat condiții artificiale necesare pentru a benefcia de plăți (sprijin) și a obține astfel un avantaj care contravine 
obiectivelor măsurii?Având în vedere că solicitantul BĂLAN FLORIN GABRIEL este asociat unic în cadrul societății S.C. LAMELLARE PRODUCTION S.R.L. care 
desfășoară activități aferente Codului CAEN 1621 (Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn) și înregistrată la ONRC din iunie 2012, înainte de deschiderea sesiunii de 
depunere a cererilor de finanțare aferente M312-01/2012, DSC-SES consideră ca s-au creat în mod artificial condiții de accesare a programului prin înființarea unei noi 
întreprinderi individuale în scopul obțineriii unui ajutor nerambursabil pentru activitate similară cu societatea deja existentă.

1343 312 M 01 12 2 38 00006 2012 9 28

CONSTRUIREA UNEI UNITATI 
PENTRU PRODUCEREA 

BRICHETELOR DE FOC DIN 
RESTURI VEGETALE

SC BOZAVA MOB 
DESIGNE SRL TULCEA

Comuna/Oras 
VALEA NUCARILOR 

Sat AGIGHIOL
- - - - - - - - - - 234.666 0 199.466 0 35.200 204.596.187

In urma verificarii eligibilitatii solicitantului pct 1, s-a constatat faptul ca, solicitantul nu apartine categoriei beneficiarilor eligibili, intrucat la depunerea Cererii de finantare, 
prezinta Certificatul de atestare fiscala eliberat de Organul fiscal competent din subordinea Directiilor Generale ale Finantelor Publice, cu obligatii de plata la sectiunea A. 
Conform Manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea Cererilor de finantare, sectiunea 07:”Certificatul de atestare fiscala va avea obligatoriu completata sectiu
A-Obligatii de plata pentru luna anterioara emiterii certificatului de atestare fiscala,care trebuie sa fie 0” si ”Solicitantul este eligibil daca la sectiunea A obligatiile de plata 
sunt 0 sau daca diferenta dintre sect. A si sumele din decizia de rambursare/alte documente aprobate este mai mica sau egala cu 0.Proiectul se declara neeligibil si nu se 
continua evaluarea. Certificatul de atestare fiscala care va avea obligatoriu completata sectiunea A-Obligatii de plata pentru luna anterioara emiterii certificatului de atestare 
fiscala, care trebuie sa fie 0. Documentul prezentat nu dovedeste acest lucru. In urma verificarii eligibilitatii solicitantului , s-a constatat faptul ca, solicitantul nu apartine 
categoriei beneficiarilor eligibili, intrucat la depunerea Cererii de finantare, prezinta Certificatul de atestare fiscala eliberat de Organul fiscal competent din subordinea 
Directiilor Generale ale Finantelor Publice, cu obligatii de plata la sectiunea A. Conform Manualului de procedura pentru evaluarea si selectarea Cererilor de finantare, 
sectiunea 07:”Certificatul de atestare fiscala va avea obligatoriu completata sectiunea A-Obligatii de plata pentru luna anterioara emiterii certificatului de atestare fiscala,care 
trebuie sa fie 0” si ”Solicitantul este eligibil daca la sectiunea A obligatiile de plata sunt 0 sau daca diferenta dintre sect. A si sumele din decizia de rambursare/alte 
documente aprobate este mai mica sau egala cu 0.Proiectul se declara neeligibil,intrucat nu se verifica eligibilitatea solicitantului. Certificatul de atestare fiscala care va avea 
obligatoriu completata sectiunea A-Obligatii de plata pentru luna anterioara emiterii certificatului de atestare fiscala, care trebuie sa fie 0. Documentul prezentat nu 
dovedeste acest lucru. Se bifeaza NU la pct. 1.2 si se declara proiectul neeligibil.

1344 312 M 01 12 1 39 00002 2012 9 26 INFIINTARE CABINET 
MEDICAL

SC ADYMEDFAM-
NT SRL VASLUI

Comuna/Oras 
TODIRESTI Sat 

TODIRESTI
- - - - - - - - - - 48.725 0 34.107 0 14.618 204.630.294

Solicitantul conform Declaratia pe proprie raspundere F (partea specifica F din CF) declara ca toate informatiile din CF si din documentele anexate sunt corecte. La vizita pe 
teren, s-a constatat ca SC Adymedfam-NT SRL functiona, deci investitia se refera la modernizare si nu la investitie noua - lipsa document Autorizatie de functionare. S-au 
solicitat si s-au prezentat informatiile suplimentare.La EG5 s-a bifat "NU". La solicitarea catre DSP Vaslui, in urma verificarii s-a constatat ca solicitantul detine Autorizatia 
de functionare nr. 71/27.04.2012 ceea ce rezulta ca investitia propusa prin proiect este o activitate de modernizare si nu investitie noua. Solicitantul nu a atasat la CF 
documentul 9.1. Autorizatia sanitara. La pct. 3.1 s-a bifat "da cu diferente", intrucat s-au solicitat informatii suplimentare de corelare a Bugetulului indicativ, a devizului pe 
obiect cu ofertele atasate la CF. Echipamentele si dotarile propuse a fi achizitionate prin proiect nu se regasesc in baza de date, solicitantul a atasat trei oferte. La vizita pe 
teren, s-a constatat ca SC Adymedfam-NT SRL functiona, deci investitia se refera la modernizare si nu la investitie noua - lipsa document Autorizatie de functionare.La EG
s-a bifat "NU". La solicitarea catre DSP Vaslui, in urma verificarii s-a constatat ca solicitantul detine Autorizatia de functionare nr. 71/27.04.2012 ceea ce rezulta ca investitia 
propusa prin proiect este o activitate de modernizare si nu investitie noua. Solicitantul nu a atasat la CF documentul 9.1. Autorizatia sanitara.

1345 312 M 01 12 4 40 00003 2012 9 26

„MODERNIZARE CABINET 
MEDICAL INDIVIDUAL 

MEDICINA DENTARA  DR. 
NEGHINA DORIAN 

ALEXANDRU ”

CABINET 
MEDICAL 

INDIVIDUAL 
MEDICINA 

DENTARA- DR. 
NEGHINA 
DORIAN 

ALEXANDRU

VILCEA
Comuna/Oras 
PAUSESTI Sat 

PAUSESTI-OTASAU
- - - - - - - - - - 19.592 0 13.714 0 5.878 204.644.008

PCT. 1.1-Solicitantul nu apartine categoriilor de beneficiari eligibili .In urma verificarilor in ORC s-a constatat ca solicitantul este actionar in DANFARM SRL procent 50% si 
in STODENT CLINIC SRL procent 100% si nu a declarat corect statutul intreprinderii astfel conform legii 346/2004 este intreprindere legata.Deasemenea in urma 
informatiilor solicitate solicitantul a refacut declaratia 11.3-Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor. PCT. 1.1-Solicitantul nu apartine categoriilor de 
beneficiari eligibili .In urma verificarilor in ORC s-a constatat ca solicitantul este actionar in DANFARM SRL procent 50% si in STODENT CLINIC SRL procent 100% si nu 
a declarat corect statutul intreprinderii astfel conform legii 346/2004 este intreprindere legata.Deasemenea in urma informatiilor solicitate solicitantul a refacut declaratia 11
Declaratia privind incadrarea in categoria microintreprinderilor.

1346 312 C 01 12 4 40 00006 2012 9 27
UNITATE DE PRODUCTIE 
BAUTURI RACORITOARE 

NEALCOOLICE

SC DARMISAL 
FRUCT SRL VILCEA

Comuna/Oras 
BERISLAVESTI Sat 

BERISLAVESTI
- - - - - - - - - - 234.992 5.400 199.743 0 35.249 204.843.751

Criteriul de eligibilitate „EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, 
in spatiul rural” nu este indeplinit deoarece in cadrul Contractului de Concesiune nr. 1291/17.09.2012 se mentioneaza la art. 7.6 faptul ca: „Concesionarul terenului este 
obligat sa foloseasca terenul pentru amenajarea unui centru de colectare si prelucrare a fructelor, in conformitate cu legislatia de specialitate in vigoare”. Prin urmare, 
potentialul beneficiar nu a respectat obligativitatea prevazuta in cadrul Contractului de Concesiune, acesta realizand un alt tip de investitie care nu prevede in fluxul 
tehnologic activitati de tipul „colectarea si prelucrarea fructelor”. Acest aspect este confirmat de informatiile furnizate in urmatoarele capitole al Studiului de Fezabilitate:• 
cap. 2.5 „Potentialii furnizori ai solicitantului” Solicitantul, pentru obtinerea produsului finit „bauturi racoritoare” conform „Prognozei veniturilor-Anexa B1”, utilizeaza ca mate
prime esente si concentrate naturale de fructe;• cap. 3.8 descrie Fluxul tehnologic astfel: „este structurat in trei etape majore: realizarea produsului prin mixarea 
ingredientelor, imbutelierea produsului si respectiv ambalarea recipientelor in vederea depozitarii si distributiei”.In concluzie, solicitantul nu a respectat obligativitatea impusa 
prin Contractul de Concesiune, de a realiza o investitie de tip „centru de colectare si prelucrare a fructelor”, investitie care nu este eligibila in cadrul masurii 312. Criteriul de 
eligibilitate „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” nu este indeplinit deoarece solicitantul nu a respectat prevederile continutului cadru al Studiului 
de Fezabilitate si nu a precizat ipotezele care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare ci doar Anexele B. De asemenea valorile prezentate in Anexele B sunt unele 
eronate in conditiile in care rata de conversie intre euro si moneda nationala pentru Romania este cea publicata de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : 
&lt;http://www.ecb.int/index.html&gt; respectiv de 4,5043 si nu 4,5069 asa cum s-a prezentat in Devize /Bugetul Indicativ (anexam pagina conţinând cursul BCE din data 
întocmirii Studiului de fezabilitate 19.09.2012). Criteriul de eligibilitate „EG 5 - Beneficiarul trebuie sa prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective” nu 
este indeplinit deoarece documentul 8.2, respectiv Notificarea nr. 562/43/04.09.2012 nu confirma „constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate 
publica”, asa cum prevede Ghidul Solicitantului. Criteriul de eligibilitate „EG6 – Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o 
perioada de cel putin 10 ani” nu este indeplinit deoarece Contractul de Concesiune nr. 1291/17.09.2012 stipuleaza obligativitatea unui alt tip de investitie (centru de 
colectare si prelucrare a fructelor) cu toate ca durata concesiunii este de 49 ani. Criteriul de eligibilitate „EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou 
infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural” nu este indeplinit deoarece in cadrul Contractului de Concesiune nr. 
1291/17.09.2012 se mentioneaza la art. 7.6 faptul ca: „Concesionarul terenului este obligat sa foloseasca terenul pentru amenajarea unui centru de colectare si prelucrare a 
fructelor, in conformitate cu legislatia de specialitate in vigoare”. Prin urmare, potentialul beneficiar nu a respectat obligativitatea prevazuta in cadrul Contractului de 
Concesiune, acesta realizand un alt tip de investitie care nu prevede in fluxul tehnologic activitati de tipul „colectarea si prelucrarea fructelor”. Acest aspect este confirmat de 
informatiile furnizate in urmatoarele capitole al Studiului de Fezabilitate:• cap. 2.5 „Potentialii furnizori ai solicitantului” Solicitantul, pentru obtinerea produsului finit „bauturi 
racoritoare” conform „Prognozei veniturilor-Anexa B1”, utilizeaza ca materii prime esente si concentrate naturale de fructe;• cap. 3.8 descrie Fluxul tehnologic astfel: „este 
structurat in trei etape majore: realizarea produsului prin mixarea ingredientelor, imbutelierea produsului si respectiv ambalarea recipientelor in vederea depozitarii si 
distributiei”.In concluzie, solicitantul nu a respectat obligativitatea impusa prin Contractul de Concesiune, de a realiza o investitie de tip „centru de colectare si prelucrare a 
fructelor”, investitie care nu este eligibila in cadrul masurii 312. Criteriul de eligibilitate „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” nu este indeplinit 
deoarece solicitantul nu a respectat prevederile continutului cadru al Studiului de Fezabilitate si nu a precizat ipotezele care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare ci 
doar Anexele B. De asemenea valorile prezentate in Anexele B sunt unele eronate in conditiile in care rata de conversie intre euro si moneda nationala pentru Romania este 
cea publicata de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : &lt;http://www.ecb.int/index.html&gt; respectiv de 4,5043 si nu 4,5069 asa cum s-a prezentat in Devize 
/Bugetul Indicativ (anexam pagina conţinând cursul BCE din data întocmirii Studiului de fezabilitate 19.09.2012). Criteriul de eligibilitate „EG 5 - Beneficiarul trebuie sa 
prezinte toate avizele si acordurile necesare investitiei respective” nu este indeplinit deoarece documentul 8.2, respectiv Notificarea nr. 562/43/04.09.2012 nu confirma 
„constatarea conformitatii proiectului cu conditiile de igiena si sanatate publica”, asa cum prevede Ghidul Solicitantului. Criteriul de eligibilitate „EG6 – Beneficiarul trebuie s
dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” nu este indeplinit deoarece Contractul de Concesiune nr. 1291/17.09.2012 
stipuleaza obligativitatea unui alt tip de investitie (centru de colectare si prelucrare a fructelor) cu toate ca durata concesiunii este de 49 ani. Criteriul de eligibilitate „EG2– 
Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” nu este indeplinit deoarece solicitantul nu a respectat prevederile continutului cadru al Studiului de Fezabilitate si 
nu a precizat ipotezele care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare ci doar Anexele B. De asemenea valorile prezentate in Anexele B sunt unele eronate in conditiile 
in care rata de conversie intre euro si moneda nationala pentru Romania este cea publicata de Banca Central Europeana pe Internet la adresa : 
&lt;http://www ecb int/index html&gt; respectiv de 4 5043 si nu 4 5069 asa cum s-a prezentat in Devize /Bugetul Indicativ (anexam pagina conţinând cursul BCE din data
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Cod proiect Data

Titlu proiect Solicitant

Localizare proiect

1347 312 C 01 12 4 40 00005 2012 9 27

DEZVOLTAREA COMPANIEI 
PRIN REALIZAREA DE 

INVESTIŢII CORPORALE 
(CONSTRUCŢIA UNEI HALE 

DE PRODUCŢIE PE PRINCIPII 
ECOLOGICE PENTRU 

FABRICAREA ŞI 
MARKETINGUL 

PRODUSELOR, DOTAREA CU 
ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE) ŞI 
NECORPORALE (SOFTWARE, 

PATENTE, LICENTE, ETC.) 
SPECIFICE FABRICĂRII 

JOCURILOR ŞI JUCĂRIILOR 
(COD CAEN 3240), ÎN 

SPAŢIUL RURAL

SC HOUSE OF 
TOYS & GAMES 

SRL
VILCEA

Comuna/Oras 
NICOLAE 

BALCESCU Sat 
ROTARASTI

- - - - - - - - - - 160.779 2.122 136.662 0 24.117 204.980.413

Punctul 1.1 respectiv „Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili?” se considera ca nu este indeplinit deoarece, la verificarea bazei de date RECOM s-au 
constatat urmatoarele aspecte:Asociatul unic, Rizea Dan Ionut, CNP 1780416034980 mai este asociat in urmatoarele intreprinderi in functiune, dupa cum urmeaza:• ELO 
DIGITAL OFFICE SRL• HANDS ON EDUCATION SRL• RIZEA D DAN – IONUT PERSOANA FIZICA• XOR-IT SYSTEMS SRLIntreprinderea Rizea Dan Ionut PFA are ca
si activitate autorizata conf. Art. 15 din Legea 359/2004 codul CAEN 6202 „Activitati de consultanta in tehnologia informatiei”.Intreprinderea XOR-IT SYSTEMS SRL are ca 
si asociat majoritar pe Rizea Dan Ionut, CNP 1780416034980 cu o cota de participare de 98,98%; acesta societate are ca si activitati autorizate conf. Art. 15 din Legea 
359/2004 printre altele si codurile CAEN 3240 „Fabricarea jocurilor si jucariilor” si 6202 „Activitati de consultanta in tehnologia informatiei”. Tinand cont de faptul ca SC 
HOUSE OF TOYS &amp;GAMES SRL isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta, respectiv CAEN 3240 „Fabricarea jocurilor si jucariilor” ca si XOR-IT 
SYSTEMS SRL iar aceasta din urma pe aceeasi piata relevanta cu Rizea Dan Ionut PFA se considera ca intreprinderea SC HOUSE OF TOYS &amp;GAMES SRL prin 
intermediul administratorului sau Rizea Dan Ionut, CNP 1780416034980 a declarat fals categoria de „intreprindere autonoma” in doc. 11.3 „Declaratia privind incadrarea 
intreprinderii in categoria microintreprinderilor”, declaratie care a fost completata fara sa se ia in considerare nota de subsol nr. 2 referitoare la intreprinderile nou – infiintate. 
Punctul 1.1 respectiv „Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili?” se considera ca nu este indeplinit deoarece, la verificarea bazei de date RECOM s-au 
constatat urmatoarele aspecte:Asociatul unic, Rizea Dan Ionut, CNP 1780416034980 mai este asociat in urmatoarele intreprinderi in functiune, dupa cum urmeaza:• ELO 
DIGITAL OFFICE SRL• HANDS ON EDUCATION SRL• RIZEA D DAN – IONUT PERSOANA FIZICA• XOR-IT SYSTEMS SRLIntreprinderea Rizea Dan Ionut PFA are ca
si activitate autorizata conf. Art. 15 din Legea 359/2004 codul CAEN 6202 „Activitati de consultanta in tehnologia informatiei”.Intreprinderea XOR-IT SYSTEMS SRL are ca 
si asociat majoritar pe Rizea Dan Ionut, CNP 1780416034980 cu o cota de participare de 98,98%; acesta societate are ca si activitati autorizate conf. Art. 15 din Legea 
359/2004 printre altele si codurile CAEN 3240 „Fabricarea jocurilor si jucariilor” si 6202 „Activitati de consultanta in tehnologia informatiei”. Tinand cont de faptul ca SC 
HOUSE OF TOYS &amp;GAMES SRL isi desfasoara activitatea pe aceeasi piata relevanta, respectiv CAEN 3240 „Fabricarea jocurilor si jucariilor” ca si XOR-IT 
SYSTEMS SRL iar aceasta din urma pe aceeasi piata relevanta cu Rizea Dan Ionut PFA se considera ca intreprinderea SC HOUSE OF TOYS &amp;GAMES SRL prin 
intermediul administratorului sau Rizea Dan Ionut, CNP 1780416034980 a declarat fals categoria de „intreprindere autonoma” in doc. 11.3 „Declaratia privind incadrarea 
intreprinderii in categoria microintreprinderilor”, declaratie care a fost completata fara sa se ia in considerare nota de subsol nr. 2 referitoare la intreprinderile nou – infiintate. 
Criteriul de eligibilitate „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” se considera neindeplinit deoarece s-au constatat urmatoarele neconcordante:• In 
Devizul General/Bugetul Indicativ nu s-au prevazut cheltuieli pentru cap. 2 „Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului” ceea ce inseamna ca obiectivul de 
investitie nu va putea functiona;• In Devizul General/Bugetul Indicativ nu s-au prevazut cheltuieli pentru cap. 3 „Proiectare si inginerie”;• In Anexele B5 si B8 nu s-au 
completat valorile aferente pozitiilor C 1.1 „Rate la imprumut-cofinantare la proiect” si C2.1 „Dobanzi imprumut-cofinantare la proiect” in conditiile in care cofinantarea privata 
se asigura prin „imprumuturi”; de asemenea, nu s-a prezentat Graficul de rambursare al creditului si nu s-au cuprins in Devizul General/Bugetul Indicativ cheltuielile aferen
comisionului bancii finantatoare/costul creditului. Criteriul de eligibilitate „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” se considera neindeplinit deoare
s-au constatat urmatoarele neconcordante:• In Devizul General/Bugetul Indicativ nu s-au prevazut cheltuieli pentru cap. 2 „Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului” ceea ce inseamna ca obiectivul de investitie nu va putea functiona;• In Devizul General/Bugetul Indicativ nu s-au prevazut cheltuieli pentru cap. 3 „Proiectare si 
inginerie”;• In Anexele B5 si B8 nu s-au completat valorile aferente pozitiilor C 1.1 „Rate la imprumut-cofinantare la proiect” si C2.1 „Dobanzi imprumut-cofinantare la 
proiect” in conditiile in care cofinantarea privata se asigura prin „imprumuturi”; de asemenea, nu s-a prezentat Graficul de rambursare al creditului si nu s-au cuprins in 
Devizul General/Bugetul Indicativ cheltuielile aferente comisionului bancii finantatoare/costul creditului. Criteriul de eligibilitate „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze 
viabilitatea investitiei” se considera neindeplinit deoarece s-au constatat urmatoarele neconcordante:• In Devizul General/Bugetul Indicativ nu s-au prevazut cheltuieli pentru 
cap. 2 „Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului” ceea ce inseamna ca obiectivul de investitie nu va putea functiona;• In Devizul General/Bugetul Indicativ 
nu s-au prevazut cheltuieli pentru cap. 3 „Proiectare si inginerie”;• In Anexele B5 si B8 nu s-au completat valorile aferente pozitiilor C 1.1 „Rate la imprumut-cofinantare la 
proiect” si C2.1 „Dobanzi imprumut-cofinantare la proiect” in conditiile in care cofinantarea privata se asigura prin „imprumuturi”; de asemenea, nu s-a prezentat Graficul de 
rambursare al creditului si nu s-au cuprins in Devizul General/Bugetul Indicativ cheltuielile aferente comisionului bancii finantatoare/costul creditului. Criteriul de eligibilitate 
„EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” se considera neindeplinit deoarece s-au constatat urmatoarele neconcordante:• In Devizul General/Bugetul 
Indicativ nu s-au prevazut cheltuieli pentru cap. 2 „Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului” ceea ce inseamna ca obiectivul de investitie nu va putea 
functiona;• In Devizul General/Bugetul Indicativ nu s-au prevazut cheltuieli pentru cap 3 Proiectare si inginerie”;• In Anexele B5 si B8 nu s-au completat valorile aferen

1348 312 M 01 12 4 40 00004 2012 9 27 „ACHIZITIE  ECHIPAMENTE 
PRODUCTIE AMBALAJE ” SC  INSITIO  SRL VILCEA

Comuna/Oras 
MIHAESTI Sat 

BULETA
- - - - - - - - - - 235.000 0 199.750 0 35.250 205.180.163

Nu este îndeplinit Criteriul de Eligibilitate EG2 – Beneficiarul trebuie să demonstreze viabilitatea investiției:Activitatea propusă prin prezenta investiție constă în fabricarea 
articolelor de ambalaj din material plastic (pungi și pet-uri). Pentru desfășurarea acestei activități, solicitantul propune achiziționarea următoarelor echipamente (conform 
planului atașat răspunsului la informațiile suplimentare):- mașină de tipar pentru ambalaje flexibile: 1,86 m x1,40 m- mașină pentru pungi tip maiou: 4,20 m x 1,35 m- 
mașină pentru pungi la rolă: 3,30 m x 1,20 m- mașină pentru pungi rectangulare: 3,50 m x 1,10 m- echipament automat de suflat pet-uri: 2,40 m x 1,55 m- echipament 
automat de baxat: 5,80 m x 1,90 m Pentru desfășurarea activității propuse, solicitantul are în folosință, „suprafața de 100 mp din construcția C1 cu număr cadastral 35003-
C1” împărțită în 3 încăperi. Spațiul de care solicitantul dispune, nu poate asigura desfășurarea în condiții optime a activității propuse prin proiect având în vedere 
dimensiunea si modul de amplasare a echipamentelor precum și faptul că este necesar si de spațiu efectiv pentru derularea procesului tehnologic (de ex: spațiul aferent 
manevrării materiei prime și produsului finit de către operatori). De asemenea în cadrul Memoriului Justificativ nu se aduc detalii referitoare la rețeaua de energie electrică 
existentă, alimentarea cu energie electrică pentru fiecare utilaj în parte (echipamentele ce se propun a fi achiziționate necesită o alimentare la tensiunea de aprox. 380 V). 
Evidențiem și faptul că există neconcordanțe cu privire la prezentarea dimensiunilor unor echipamente, de ex.: conform planului dimensiunile echipamentul automat pentru 
baxat sunt 4,90 m x 98 cm, iar conform indicațiilor furnizorului acestea sunt: 5,80 m x 1,90 m.

1349 312 M 01 12 4 40 00007 2012 9 27 ACHIZITIE UTILAJE   PENTRU  
FABRICAT  PELETI  

SC  ZC PELETI  
SRL VILCEA

Comuna/Oras 
STEFANESTI Sat 

CONDOIESTI
- - - - - - - - - - 147.000 0 124.950 0 22.050 205.305.113

Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” se considera ca nu este indeplinit, deoarece, la verificare s-a constatat ca doc. 11.3 „Declaratia privind incadrarea in catego
micro-intreprinderilor” nu furnizeaza informatii referitoare la numarul mediu anual de salariati/ cifra de afaceri anuala neta/active totale. Astfel, la completarea acestui 
document, solicitantul nu a dorit sa ia in considerare nota de subsol nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu de 
salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere”. Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” se considera ca nu 
este indeplinit, deoarece, la verificare s-a constatat ca doc. 11.3 „Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor” nu furnizeaza informatii referitoare la 
numarul mediu anual de salariati/ cifra de afaceri anuala neta/active totale. Astfel, la completarea acestui document, solicitantul nu a dorit sa ia in considerare nota de sub
nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se 
declara pe propria raspundere”. Criteriul de eligibilitate EG 1 – „Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare 
activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural” nu este indeplinit deoarece Extrasul de Carte Funciara depus de catre solicitant in cadrul Cererii de Finantare nu are inscris 
Contractul de Locatie nr. 559 din 13.09.2012, iar Extrasul de Carte Funciara nu este însoțit de încheierea de respingere a notării în CF a comodatului, emisă de OCPI. 
Solicitantul a prezentat un Extras de Carte Funciara din care nu rezulta notarea dreptului de folosinta a imobilului aferent investitiei din proiect. In conformitate cu preveder
procedurale si cu cele specificate mai sus, proiectul devine neeligibil deoarece solicitantul nu a demonstrat dreptul de folosinta a imobilului.Prin proiect se prevede achizitia 
unui autovehicul marca Mercedes-Benz 313 CDI Sprinter sasiu cabina simpla, incadrat de catre solicitant ca si mijloc de transport specializat -„autospecializata transport 
peleti”. Aceste cheltuieli au fost incadrate in mod gresit in categoria „cheltuieli eligibile” deoarece autovehiculul propus nu este mijloc de transport specializat in concordanta 
cu activitatea din cadrul proiectului. Mai mult, conform prevederilor din cadrul Ghidului Solicitantului –„Integrarea forțată a unui mijloc de transport în cadrul unui proiect sub 
denumirea unuiaspecializat și care nu corespunde definiției din ghid și respectiv, din legislația în vigoare(HG 224/2008 cu modificările și completările ulterioare), se 
consideră creare de condiții artificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil”. Criteriul de eligibilitate EG 6 „Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta 
asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” nu este indeplinit deoarece Extrasul de Carte Funciara este eliberat pe numele proprietarului de drept al imobilului si nu 
pe cel al solicitantului. Criteriul de eligibilitate EG 1 – „Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare 
activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural” nu este indeplinit deoarece Extrasul de Carte Funciara depus de catre solicitant in cadrul Cererii de Finantare nu are inscris 
Contractul de Locatie nr. 559 din 13.09.2012, iar Extrasul de Carte Funciara nu este însoțit de încheierea de respingere a notării în CF a comodatului, emisă de OCPI. 
Solicitantul a prezentat un Extras de Carte Funciara din care nu rezulta notarea dreptului de folosinta a imobilului aferent investitiei din proiect. In conformitate cu preveder
procedurale si cu cele specificate mai sus, proiectul devine neeligibil deoarece solicitantul nu a demonstrat dreptul de folosinta a imobilului.Prin proiect se prevede achizitia 
unui autovehicul marca Mercedes-Benz 313 CDI Sprinter sasiu cabina simpla, incadrat de catre solicitant ca si mijloc de transport specializat -„autospecializata transport 
peleti”. Aceste cheltuieli au fost incadrate in mod gresit in categoria „cheltuieli eligibile” deoarece autovehiculul propus nu este mijloc de transport specializat in concordanta 
cu activitatea din cadrul proiectului. Mai mult, conform prevederilor din cadrul Ghidului Solicitantului –„Integrarea forțată a unui mijloc de transport în cadrul unui proiect sub 
denumirea unuiaspecializat și care nu corespunde definiției din ghid și respectiv, din legislația în vigoare(HG 224/2008 cu modificările și completările ulterioare), se 
consideră creare de condiții artificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil”. Criteriul de eligibilitate EG 6 „Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta 
asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” nu este indeplinit deoarece Extrasul de Carte Funciara este eliberat pe numele proprietarului de drept al imobilului si nu 
pe cel al solicitantului. Pentru categoria de servicii solicitantul a prezentat o oferta, iar pentru categoria de bunuri cu valoare mai mare de 15000 euro acesta a prezentat o 
singura oferta, fapt pentru care nu se respecta conditia prezentarii a trei oferte. Pentru categoria de servicii solicitantul a prezentat o oferta, iar pentru categoria de bunuri cu 
valoare mai mare de 15000 euro acesta a prezentat o singura oferta, fapt pentru care nu se respecta conditia prezentarii a trei oferte.
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1350 312 M 01 12 4 40 00031 2012 9 28

ACHIZITIE  ECHIPAMENT DE 
FILMAT DESTINAT  

INFIINTARII CENTRULUI  DE 
PRODUCTIE 

CINEMATOGRAFICA 
PROFESIONALA  
 FOREST FILM

SC FOREST FILM 
SRL VILCEA

Comuna/Oras 
SCUNDU Sat 

BLEJANI; 
Comuna/Oras 
SCUNDU Sat 

SCUNDU; 
Comuna/Oras 
SCUNDU Sat 

SCUNDU

- - - - - - - - - - 93.835 0 65.685 0 28.150 205.370.798

La pctul 1.1 sunt necesare informaţii suplimentare:-vă rugăm să prezentaţi un document din care să reiese numărul mediu de salariaţi şi cifra de afaceri pentru Pădureţu 
Adrian Constantin PFA pe anul 2011. deoarece reprezentantul legal Pădureţu Adrian Constantin, asociat unic la SC FOREST FILM SRL, este şi asociat unic la Pădureţu 
Adrian Constantin PFA EG1 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu a prezentat extras de carte funciară pentru locaţia unde urmează să desfăşoare activitatea.Pentru spaţiul 
în care doreşte să desfăşoare activitatea descrisă prin CF solicitantul a încheiat un contract de comodat (împrumut de folosinţă) cu SC GIMDAV SRL pentru o cameră de 
locuit (şi acces la dependinţe) amplasată la mansarda construcţiei C1 în regim P+M,cu destinaţie magazin mixt,construcţie situată pe un teren bun propriu al soţilor Pătroi 
Ion şi Pătroi Maria în com. Scundu,sat Blejani,jud. Vâlcea.Pentru înscrierea în cartea funciară solicitantul a depus la documente ataşate CF -Cererea de înscriere cu 
nr.38705/28.09.2012 la OCPI-Extras de carte funciară pentru informare care la secţiunea B intabulare, drept de proprietate sunt trecuţi Pătroi Ion căsătorit cu Pătroi Maria-
Încheiere de respingere nr. 38705/28.09.2013 prin care OCPI Vâlcea dispune ,,Se notează respingerea cererii nr.38705/28.09.2012 introdusă de SC FOREST FILM SRL 
prin care solicită notarea contractului de comodat (împrumut de folosinţă) aut. Nr.1326/28.09.2012 emis de BNP Ene George deoarece imobilul cameră de locuit cu acces 
la dependinţe ce face parte din construcţia C1 amplasată la mansardă,nu este intabulată în cartea funciară sub C1 din cartea funciară 35045 (provenită din cartea funciară 
de pe hartie cu număr 86) UAT Scundu.EG 2 sunt necesare informaţii suplimentare:-corelaţi precizările din memoriu justificativ cap.3.2 privind forţa de muncă ocupată prin 
realizarea investiţiei unde specificaţi creerea a 4 noi locuri de muncă şi datele utilizate la calculul indicatorilor economici.Pentru Prognoza cheltuielilor la salariile angajaţilor 
(pag.49) calculul s-a făcut pentru 3 angajaţi -salarii angajaţi 1.200 lei x 3 angajaţix12 luni=43.200 lei/an - contribuţie angajator cotă 27% 1.200leix0,27x3 
angajaţix12luni=11.664 lei/an ........................ Total = 54.864 lei/anSumă ce s-a folosit la calculul indicatorilor economici.EG 3 NU ESTE CAZUl deoarece societatea a fost 
înfinţată cu mai puţin de 2 ani fiscali (21.09.2012) faţă de data depunerii CF (28.09.2012) EG 4 Reprezentantul legal a prezentat Diplomă de Licenţă în arte în domeniul 
cinematografie şi media, şi Declaraţie că va urma un curs de pregătire profesională. EG 2 sunt necesare informaţii suplimentare:-corelaţi precizările din memoriu justificativ 
cap.3.2 privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei unde specificaţi creerea a 4 noi locuri de muncă şi datele utilizate la calculul indicatorilor economici.Pentru 
Prognoza cheltuielilor la salariile angajaţilor (pag.49) calculul s-a făcut pentru 3 angajaţi -salarii angajaţi 1.200 lei x 3 angajaţix12 luni=43.200 lei/an - contribuţie angajator 
cotă 27% 1.200leix0,27x3 angajaţix12luni=11.664 lei/an ........................ Total = 54.864 lei/anSumă ce s-a folosit la calculul indicatorilor economici. La punctul 3.1 se va 
cere prin fişa de solicitare a informaţiilor suplimentare E 3.4 să se coreleze valoarea dotărilor descrise la cap. 4 din Memoriu justificativ (pag.39, suma totală corectă fiind de 
97.572 euro fără TVA şi nu de 93.835 euro fără TVA) cu BI şi Devizul general şi devizul pe obiect prin trecerea diferenţei pe cheltuieli neeligibile,s-au corelaţi preţurile 
dotărilor descrise la cap. 4 din Memoriu justificativ (pag.39) cu preţurile din ofertă (pag.100) Pentru servicii nu s-a prevăzut în BI costuri,elaboratorul CF este reprezentantul 
legal La punctul 5.1 Planul financiar- nu s-a bifat deoarece sânt necesare informaţii suplimentare în legătură cu BI -Acelaşi amplasament (comună) al proiectului se 
regăseşte mai multe proiecte (pe măsurile 141,112) -Din extrasul de cont rezultă provenienţa banilor de la: - SC DEMAR AUTO SRL,societate care a depus proiect pe M 
312 în aceiaşi sesiune fiind neeligibil N312M011272800017,s-a ataşat print screen din Doc.16 - Brătianu Dinu persoană fizică,conform a două contracte de împrumut care 
nu sunt ataşate la CF. Din Doc.16 rezultă că Brătianu Dinu nu are proiect în derulare sau în implementare,s-a ataşat print screen EG1 şi EG 6 s-a bifat NU deoarece 
solicitantul nu a prezentat extras de carte funciară pentru locaţia unde urmează să desfăşoare activitatea.Pentru spaţiul în care doreşte să desfăşoare activitatea descrisă 
prin CF solicitantul a încheiat un contract de comodat (împrumut de folosinţă) cu SC GIMDAV SRL pentru o cameră de locuit (şi acces la dependinţe) amplasată la 
mansarda construcţiei C1 în regim P+M,cu destinaţie magazin mixt,construcţie situată pe un teren bun propriu al soţilor Pătroi Ion şi Pătroi Maria în com. Scundu,sat 
Blejani,jud. Vâlcea.Pentru înscrierea în cartea funciară solicitantul a depus la documente ataşate CF -Cererea de înscriere cu nr.38705/28.09.2012 la OCPI-Extras de carte 
funciară pentru informare care la secţiunea B intabulare, drept de proprietate sunt trecuţi Pătroi Ion căsătorit cu Pătroi Maria-Încheiere de respingere nr. 38705/28.09.2013 
prin care OCPI Vâlcea dispune ,,Se notează respingerea cererii nr.38705/28.09.2012 introdusă de SC FOREST FILM SRL prin care solicită notarea contractului de 
comodat (împrumut de folosinţă) aut. Nr.1326/28.09.2012 emis de BNP Ene George deoarece imobilul cameră de locuit cu acces la dependinţe ce face parte din 
construcţia C1 amplasată la mansardă,nu este intabulată în cartea funciară sub C1 din cartea funciară 35045 (provenită din cartea funciară de pe hartie cu număr 86) UAT 
Scundu.

1351 312 M 01 12 4 40 00026 2012 9 28 ACHIZITIE UTILAJE    
FABRICAT  PELETI  

SC  SESTAFAB 
IMPEX  SRL VILCEA

Comuna/Oras 
PAUSESTI Sat 

PAUSESTI-OTASAU
- - - - - - - - - - 146.475 0 124.503 0 21.972 205.495.301

Punctul,, 1.1. Care este statutul solicitantului?,, se considera ca nu este indeplinit, deoarece, la verificare s-a constatat ca doc. 11.3 ,, Declaratia privind incadrarea in 
categoria micro- intreprinderilor,, nu furnizeaza informatii referitoare la numarul mediu anual de salariati/cifra de afaceri anuala neta/active totale. Astfel, la completarea 
acestui document, solicitantul nu a dorit sa ia in considerare nota de subsol nr.2, conform careia,, In cazul intreprinderilor nou- infiintate datele cu privire la numarul mediu 
de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere,,. Punctul,, 1.1. Care este statutul solicitantului?,, se considera ca 
nu este indeplinit, deoarece, la verificare s-a constatat ca doc. 11.3 ,, Declaratia privind incadrarea in categoria micro- intreprinderilor,, nu furnizeaza informatii referitoare la 
numarul mediu anual de salariati/cifra de afaceri anuala neta/active totale. Astfel, la completarea acestui document, solicitantul nu a dorit sa ia in considerare nota de subsol 
nr.2, conform careia,, In cazul intreprinderilor nou- infiintate datele cu privire la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se 
declara pe propria raspundere,,. Criteriul de eligibilitate EG 1 – „Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfaso
activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural” nu este indeplinit deoarece Extrasul de Carte Funciara depus de catre solicitant in cadrul Cererii de Finantare nu are inscris 
Contractul de Comodat nr. 1158 din 19.06.2012, iar Extrasul de Carte Funciara nu este însoțit de încheierea de respingere a notării în CF a comodatului, emisă de OCPI. 
Solicitantul a prezentat un Extras de Carte Funciara din care nu rezulta notarea dreptului de folosinta a imobilului aferent investitiei din proiect. In conformitate cu preveder
procedurale si cu cele specificate mai sus, proiectul devine neeligibil deoarece solicitantul nu a demonstrat dreptul de folosinta a imobilului.Prin proiect se prevede achizitia 
unui autovehicul marca Mercedes-Benz 313 CDI Sprinter sasiu cabina simpla, incadrat de catre solicitant ca si mijloc de transport specializat - „autospecializata transport 
peleti”. Aceste cheltuieli au fost incadrate in mod gresit in categoria „cheltuieli eligibile” deoarece autovehiculul propus nu este mijloc de transport specializat in concordanta 
cu activitatea din cadrul proiectului. Mai mult, conform prevederilor din cadrul Ghidului Solicitantului –„Integrarea forțată a unui mijloc de transport în cadrul unui proiect sub 
denumirea unuiaspecializat și care nu corespunde definiției din ghid și respectiv, din legislația în vigoare(HG 224/2008 cu modificările și completările ulterioare), se 
consideră creare de condiții artificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil”. Criteriul de eligibilitate EG 6 „Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta 
asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” nu este indeplinit deoarece Extrasul de Carte Funciara este eliberat pe numele proprietarului de drept al imobilului si nu 
pe cel al solicitantului. Criteriul de eligibilitate EG 1 – „Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare 
activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural” nu este indeplinit deoarece Extrasul de Carte Funciara depus de catre solicitant in cadrul Cererii de Finantare nu are inscris 
Contractul de Comodat nr. 1158 din 19.06.2012, iar Extrasul de Carte Funciara nu este însoțit de încheierea de respingere a notării în CF a comodatului, emisă de OCPI. 
Solicitantul a prezentat un Extras de Carte Funciara din care nu rezulta notarea dreptului de folosinta a imobilului aferent investitiei din proiect. In conformitate cu preveder
procedurale si cu cele specificate mai sus, proiectul devine neeligibil deoarece solicitantul nu a demonstrat dreptul de folosinta a imobilului.Prin proiect se prevede achizitia 
unui autovehicul marca Mercedes-Benz 313 CDI Sprinter sasiu cabina simpla, incadrat de catre solicitant ca si mijloc de transport specializat - „autospecializata transport 
peleti”. Aceste cheltuieli au fost incadrate in mod gresit in categoria „cheltuieli eligibile” deoarece autovehiculul propus nu este mijloc de transport specializat in concordanta 
cu activitatea din cadrul proiectului. Mai mult, conform prevederilor din cadrul Ghidului Solicitantului –„Integrarea forțată a unui mijloc de transport în cadrul unui proiect sub 
denumirea unuiaspecializat și care nu corespunde definiției din ghid și respectiv, din legislația în vigoare(HG 224/2008 cu modificările și completările ulterioare), se 
consideră creare de condiții artificiale, iar proiectul va fi declarat neeligibil”. Criteriul de eligibilitate EG 6 „Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta 
asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” nu este indeplinit deoarece Extrasul de Carte Funciara este eliberat pe numele proprietarului de drept al imobilului si nu 
pe cel al solicitantului. Pentru categoria de servicii solicitantul a prezentat o oferta, iar pentru categoria de bunuri cu valoare mai mare de 15000 euro acesta a prezentat o 
singura oferta, fapt pentru care nu se respecta conditia prezentarii a trei oferte. categoria de servicii solicitantul a prezentat o oferta, iar pentru categoria de bunuri cu valoare 
mai mare de 15000 euro acesta a prezentat o singura oferta, fapt pentru care nu se respecta conditia prezentarii a trei oferte.

1352 312 C 01 12 4 40 00025 2012 9 28

“ ACHIZITIA UNOR 
ECHIPAMENTE PENTRU 

PRESTAREA DE SERVICII IN 
MEDIUL RURAL”

IACOB IONEL 
DANIEL VILCEA

Comuna/Oras 
TETOIU Sat 

TEPESTI
- - - - - - - - - - 285.350 6.300 199.745 0 85.605 205.695.046

Criteriul de eligibilitate "EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, 
in spatiul rural", respectiv criteriul "EG2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei", nu au fost indeplinite deoarece solicitantul nu a prezentat in termenul 
procedural de 5 zile lucratoare, raspunsul la informatiile suplimentare solicitate prin formularul E3.4 - Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, inregistrat cu nr. 
180/15.07.2013. Criteriul de eligibilitate "EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea 
propusa prin proiect, in spatiul rural", respectiv criteriul "EG2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei", nu au fost indeplinite deoarece solicitantul nu a 
prezentat in termenul procedural de 5 zile lucratoare, raspunsul la informatiile suplimentare solicitate prin formularul E3.4 - Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, 
inregistrat cu nr. 180/15.07.2013. Criteriul "EG2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei", nu a fost respectat deoarece solicitantul nu a prezentat in 
termenul procedural de 5 zile lucratoare, raspunsul la informatiile suplimentare solicitate prin formularul E3.4 - Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, inregistrat cu 
nr. 180/15.07.2013. Criteriul "EG2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei", nu a fost respectat deoarece solicitantul nu a prezentat in termenul 
procedural de 5 zile lucratoare, raspunsul la informatiile suplimentare solicitate prin formularul E3.4 - Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, inregistrat cu nr. 
180/15.07.2013. Criteriul "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/ semoriul justificativ?" nu a fost respectat deoarece solicitantul nu a prezentat in termenul procedural de 5 zile lucratoare, 
raspunsul la informatiile suplimentare solicitate prin formularul E3.4 - Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, inregistrat cu nr. 180/15.07.2013. Criteriul "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/ semoriul justificativ?" nu a fost respectat deoarece solicitantul nu a prezentat in termenul procedural de 5 zile lucratoare, raspunsul la informatiile suplimentare 
solicitate prin formularul E3.4 - Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, inregistrat cu nr. 180/15.07.2013. Criteriul de eligibilitate "EG 1 – Micro-intreprinderile, atat 
cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural", respectiv criteriul "EG2 – Beneficiarul 
trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei", nu au fost indeplinite deoarece solicitantul nu a prezentat in termenul procedural de 5 zile lucratoare, raspunsul la informatiile 
suplimentare solicitate prin formularul E3.4 - Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, inregistrat cu nr. 180/15.07.2013. Conform prevederilor fisei E3.4, Cererea de 
Finantare este declarata neeligibila deoarece solicitantul nu a prezentat in termenul procedural raspunsul la clarificarile solicitate. Criteriul de eligibilitate "EG 1 – Micro-
intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural", respectiv criteriul 
"EG2 – Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei", nu au fost indeplinite deoarece solicitantul nu a prezentat in termenul procedural de 5 zile lucratoare, 
raspunsul la informatiile suplimentare solicitate prin formularul E3.4 - Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, inregistrat cu nr. 180/15.07.2013. Conform prevederilor 
fisei E3.4, Cererea de Finantare este declarata neeligibila deoarece solicitantul nu a prezentat in termenul procedural raspunsul la clarificarile solicitate.
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1353 312 C 01 12 4 40 00023 2012 9 28
INFIINŢARE AUTO – SERVICE, 

SATUL VAIDEENI, COMUNA 
VAIDEENI 

S.C. JIVCOM RO 
S.R.L. VILCEA

Comuna/Oras 
VAIDEENI Sat 

VAIDEENI
- - - - - - - - - - 241.410 0 168.987 0 72.423 205.864.033

Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” se considera ca nu este indeplinit, deoarece, la verificare s-a constatat ca doc. 11.3 „Declaratia privind incadrarea in catego
micro-intreprinderilor” nu furnizeaza informatii referitoare la numarul mediu anual de salariati/ cifra de afaceri anuala neta/active totale. Astfel, la completarea acestui 
document, solicitantul nu a dorit sa ia in considerare nota de subsol nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu de 
salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se declara pe propria raspundere”. Punctul „1.1 Care este statutul solicitantului ?” se considera ca nu 
este indeplinit, deoarece, la verificare s-a constatat ca doc. 11.3 „Declaratia privind incadrarea in categoria micro-intreprinderilor” nu furnizeaza informatii referitoare la 
numarul mediu anual de salariati/ cifra de afaceri anuala neta/active totale. Astfel, la completarea acestui document, solicitantul nu a dorit sa ia in considerare nota de sub
nr. 2 conform careia „In cazul intreprinderilor nou-infiintate datele cu privire la numarul mediu de salariati, cifra de afaceri anuala neta si activele totale se determina si se 
declara pe propria raspundere”. • Criteriul de eligibilitate „EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si 
desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural” nu este indeplinit din urmatoarele motive:-Solicitantul nu a prezentat in Cererea de Finantare doc. 3.2 –Extras de 
Carte Funciara /Document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru, document obligatoriu pentru a face dovada detinerii dreptului real principal de 
proprietate, in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului. Astfel in Cererea de Finantare solicitantul a prezentat, pentru Doc.3, urmatoarele documente:. Contract de 
Donatie nr.1301/10.08.2012 si Act de Partaj Voluntar, nr.1418/06.08.2004.-In urma analizei Cererii de Finantare s-a constatat faptul ca Studiul de Fezabilitate ofera 
informatii insuficiente privind completarea anumitor capitole si anume:- In cadrul Studiului de Fezabilitate se descriu retelele exterioare (retea de apa, retea electrica, retea 
de canalizare), insa in cadrul capitolului 2-Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, cheltuielile cu acestea nu sunt cuprinse. - In cadrul Cap.2.3 nu s-a 
precizat capacitatea propusa a se realiza la finalizarea investitiei, nu s-au descris investitiile in energie regenerabila, desi in cadrul cap.3.4-Principalele utilaje de dotare a 
constructiilor se prezinta achizitia unui panou solar insa cheltuielile cu acestea nu sunt cuprinse in cadrul Bugetului Indicativ in coloana PERE.- In cadrul Cap.2.5 nu se face 
referire la concurenta din zona.- In cadrul Cap.3.8 nu se prezinta caracteristicile functionale ale tuturor utilajelor/echipamentelor, nu s-au prezentat constructiile in care vor fi 
amplasate. Nu se fundamenteaza necesitatea si oportunitatea urmatoarelor spatii: birou tehnic 27.80 mp; contabilitate 13.75 mp; sala de mese 37.75 mp, spatiul destinat 
centralei tehnice in suprafata de 43.07 mp este supradimensionat. Nu a fost descris fluxul tehnologic, activitatea si tehnologia aplicata in cadrul proiectului. - In cadrul cap.
„Valoarea totala a investitiei cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe obiecte, conform legislatiei in vigoare (HG 28/09.01.2008). In cazul in care 
apar cheltuieli eligibile si neeligibile, se vor prezenta devize pe obiect separate (pe categorii de cheltuieli eligibile si neeligibile)” cheltuielile in cadrul Bugetului 
Indicativ/Devizului General nu sunt in conformitate cu structura cadru SF, si cu HG.28/2008. • Criteriul de eligibilitate „EG 2 –Beneficiarul trebuie sa demonstreze 
viabilitatea investitiei” nu este indeplinit din urmatoarele motive: - Anexele B nu sunt completate in conformitate cu modul de completare conform structurii cadru SF si 
anume: Anexa B4 nu este completata in totalitate iar valorile nu sunt corelate cu celelalalte anexe, in Anexele B5 si B6 este completata activitatea de exploatare, in situatia 
in care societatea nu are activitate si investitia nu este finalizata, nu este completata Anexa B8, in Anexa B9 nu sunt completati toti indicatori, respectiv Rata rentabilitatii. In 
urma completarii matricei de verificare nu se respecta incadrarea indicatorilor in limitele admisibile prin program prin aparitia mesajului “ Nu respecta criteriul”. • Criteriul de 
eligibilitate „EG 6 – „Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 ani” nu este indeplinit deoarece in 
urma verificarii Cererii de Finantare solicitantul nu a prezentat doc. 3.2 –Extras de Carte Funciara /Document care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru, 
document obligatoriu pentru a face dovada detinerii dreptului real principal de proprietate in conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului. Astfel in Cererea de Finanta
solicitantul a prezentat, pentru Doc.3, urmatoarele documente:. Contract de Donatie nr.1301/10.08.2012 si Act de Partaj Voluntar, nr.1418/06.08.2004. • Criteriul de 
eligibilitate „EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul 
rural” nu este indeplinit din urmatoarele motive:-Solicitantul nu a prezentat in Cererea de Finantare doc. 3.2 –Extras de Carte Funciara /Document care sa certifice ca nu au 
fost finalizate lucrarile de cadastru, document obligatoriu pentru a face dovada detinerii dreptului real principal de proprietate, in conformitate cu prevederile Ghidului 
Solicitantului. Astfel in Cererea de Finantare solicitantul a prezentat, pentru Doc.3, urmatoarele documente:. Contract de Donatie nr.1301/10.08.2012 si Act de Partaj 
Voluntar, nr.1418/06.08.2004.-In urma analizei Cererii de Finantare s-a constatat faptul ca Studiul de Fezabilitate ofera informatii insuficiente privind completarea anumitor 
capitole si anume:- In cadrul Studiului de Fezabilitate se descriu retelele exterioare (retea de apa, retea electrica, retea de canalizare), insa in cadrul capitolului 2-Cheltuieli 
pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului, cheltuielile cu acestea nu sunt cuprinse. - In cadrul Cap.2.3 nu s-a precizat capacitatea propusa a se realiza la finalizarea 
investitiei, nu s-au descris investitiile in energie regenerabila, desi in cadrul cap.3.4-Principalele utilaje de dotare a constructiilor se prezinta achizitia unui panou solar insa 
cheltuielile cu acestea nu sunt cuprinse in cadrul Bugetului Indicativ in coloana PERE - In cadrul Cap 2 5 nu se face referire la concurenta din zona - In cadrul Cap 3 8 n
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ACHIZITIE BUNURI, 
ECHIPAMENTE SI 

APARATURA PENTRU 
ORGANIZARE DE 

EVENIMENTE IN COMUNA 
LALOSU, JUDETUL VALCEA

GHEOCEL 
GHEORGHE-

DANIEL
VILCEA

Comuna/Oras 
LALOSU Sat 

LALOSU
- - - - - - - - - - 106.307 0 74.415 0 31.892 205.938.448

La punctul 1.2 s-a bifat NU deoarece solicitantul nu şi-a însuşit punctul 7 din Declaratia pe proprie raspundere FLa punctul 1.5 s-a bifat DA deoarece solicitantul nu a bifat 
căsuţa corespunzătoare la poziţia 7 din Declaratia pe proprie raspundere F. La punctul EG 1 s-a bifat NU deoarece proiectul este cu construcţii montaj, în bugetul indicativ 
regăsindu-se cheltuieli la subcap. 1.3 ,,Cheltuieli cu amenajarea pentru protecţia mediului şi aducerea la starea iniţială”.Acest lucru se deduce şi din faptul şi că la pag. 27 
din Memoriul justificativ se specifică ,,Întregul ansamblu va fi montat pe o platformă betonată deja existentă”. Deasemenea la vizita pe teren, pe amplasament nu sa regăsit 
nici o lucrare ,acestă platformă urmand a se excuta ulterior,fapt pentru care era necesară eliberararea Certificat de urbanism, care nu este prezent în cererea de 
finanţare.Avănd în vedere că în BI sunt prevăzute cheltuieli la subcap. 1.3 proiectul este cu construcţii montaj, solicitantul trebuia să prezinte Studiul de fezabilitate şi nu 
Memoriu justificativ,cererea de finanţare fiind NEELIGIBILĂ prin neconformitate conform punctului 1 de la Verificarea documentelor anexate La punctul EG 2 solicitantul nu 
a coplectat în BI cheltuielile la subcap. 5.2 Comisioane,taxe,costul creditului şi îm Anexele C nu apar cheltuieli cu creditele contractate la bănci şi dobânzile aferente,inclus
cele aferente proiectului având în vedere că dovada cofinanţării proiectului, solicitantul o face cu Scrisoare de confort anagajată,se vor cere informaţii suplimentare.La EG 6 
s-a bifat NU deoarce solicitantul dovedeşte dreptul de proprietate asupra terenului dar nu a ataşat Certificatul de urbanism, investiţia fiind cu construcţii montaj. Nu este 
cazul Cererea de finanţare este neeligibilă La punctul 3.3 s-a bifat NU deoarece solicitantul doreşte să se autorizeze în scopul desfăşurări unei activităţi, conform codului 
CAEN 8230,,,Activităţi de organizare a expoziţiilor,târgurilor şi congreselor”,cod CAEN care se regăseşte în Anexa 9 A. Conform ghidului solicitantului (pag.11) ,,în cadrul 
proiectelor de investiţii în activităţi de prestări servicii (vezi Anexa 9 A) nu sunt considerate cheltuieli eligibile construcţia,modernizarea sau extinderea clădirilor, ci numai 
dotarea acestora,în scopul desfăşurării activităţii propuse prin proiect”.Solicitantul doreşte să achiziţioneze prin proiect (conform Memoriului justificativ)-un cort cu 
dimensiunile de 45mx30m , -două containnere special concepute şi realizate pentru a servi ca şi toalete, duşuri şi vestiare,- dotări: instalaţii climatizare,mochetă,mese, 
scaune,veselă şi ustensile de bucătărie, instalaţie de sonorizare,instalaţie lumini şi efecte special,fântână de ciocolată,masă caldă,decoraţiuni interioare,decoraţiuni 
exterioare, videoproiector, masă rece, instalaţie fum netoxic,tun confetii, ring dans,decoraţiuni mese,huse scaune,feţe de masă.Amplasarea cortului se va face pe terenul 
viitorilor client,sau pe terenuri închiriate de la diverse personae fizice sau juridice de drept public sau privat şi poate fi folosit în expoziţii profesionale: 
expo,sărbătoare,conferinţe,nuntă în aer liber,evenimente sportive şi diferite festivsluri.Având în vedere cele prevederile din Ghidul solicitantului, activitatile din aceasta clasă 
se desfasoara in spatii construite, bine definite, cortul nu se încadrează în categoria acestor spaţii, investiţia este considerateă neeligibilă. Solicitantul a prezentat extras din 
baza de date dar bunurile care doreşte să le achiziţioneze nu se regăsesc. Pentru cort a prezentat doar o ofertăîn valoare de 38.000 euro care nu e ştampilată Planul 
financiar nu este corect completat deoarece cofinanţarea se face din împrumuturi solicitantul a ataşat la CF scrisoare de confort angajată Având în vedere cele prevederile 
din Ghidul solicitantului, activitatile din aceasta clasă se desfasoara in spatii construite, bine definite, cortul nu se încadrează în categoria acestor spaţii, investiţia este 
considerateă neeligibilă.
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“ ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU 

DE ÎNCHIRIERE ARTICOLE 
GOSPODĂREȘTI”

CHERA ELENA VILCEA
Comuna/Oras 

BUJORENI Sat 
OLTENI

- - - - - - - - - - 285.250 6.300 199.675 0 85.575 206.138.123

Criteriul "EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul 
rural" precum si criteriul "EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei" nu au fost indeplinite deoarece nu au fost prezentate in termenul procedural de 5 
zile, clarificarile cerute prin Formularul E3.4- Fisa de solicitare informatii suplimentare cu nr.280/12.09.2013. Criteriul "EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si 
cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural" precum si criteriul "EG2– Beneficiarul trebuie sa 
demonstreze viabilitatea investitiei" nu au fost indeplinite deoarece nu au fost prezentate in termenul procedural de 5 zile, clarificarile cerute prin Formularul E3.4- Fisa de 
solicitare informatii suplimentare cu nr.280/12.09.2013. Criteriul "EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei" nu a fost indeplinit deoarece nu au fost 
prezentate in termenul procedural de 5 zile, clarificarile cerute prin Formularul E3.4- Fisa de solicitare informatii suplimentare cu nr.280/12.09.2013. Criteriul "EG2– 
Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei" nu a fost indeplinit deoarece nu au fost prezentate in termenul procedural de 5 zile, clarificarile cerute prin 
Formularul E3.4- Fisa de solicitare informatii suplimentare cu nr.280/12.09.2013. Criteriul "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/ semoriul justificativ?" nu a fost indeplinit deoarece nu au fost 
prezentate in termenul procedural de 5 zile, clarificarile cerute prin Formularul E3.4- Fisa de solicitare informatii suplimentare cu nr.280/12.09.2013. Criteriul "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/ semoriul justificativ?" nu a fost indeplinit deoarece nu au fost prezentate in termenul procedural de 5 zile, clarificarile cerute prin Formularul E3.4- Fisa de 
solicitare informatii suplimentare cu nr.280/12.09.2013. Criteriul "EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si 
desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural" precum si criteriul "EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei" nu au fost indeplinite 
deoarece nu au fost prezentate in termenul procedural de 5 zile, clarificarile cerute prin Formularul E3.4- Fisa de solicitare informatii suplimentare cu nr.280/12.09.2013. 
Conform prevederilor Fisei E3.4, Cererea de Finantare este declarata neeligibila deoarece solicitantul nu a prezentat in termenul procedural raspunsul la clarificarile cerute. 
Criteriul "EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul 
rural" precum si criteriul "EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei" nu au fost indeplinite deoarece nu au fost prezentate in termenul procedural de 5 
zile, clarificarile cerute prin Formularul E3.4- Fisa de solicitare informatii suplimentare cu nr.280/12.09.2013. Conform prevederilor Fisei E3.4, Cererea de Finantare este 
declarata neeligibila deoarece solicitantul nu a prezentat in termenul procedural raspunsul la clarificarile cerute.
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ACHIZIȚIE   UTILAJE PENTRU 
FABRICAREA AMBALAJELOR  

DIN HÂRTIE ȘI CARTON

MT PROD 
SOCIETATE CU 
RASPUNDERE 

LIMITATĂ

VILCEA

Comuna/Oras 
NICOLAE 

BALCESCU Sat 
ROTARASTI

- - - - - - - - - - 184.874 0 157.142 0 27.732 206.295.265

Punctul 1.1 „Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili?” se considera ca nu este indeplinit deoarece, la verificarea in baza de date RECOM s-au constatat 
urmatoarele aspecte:Solicitantul MT PROD SRL are ca asociat unic pe TARASENIE MIHAI, CNP 1840707385597 care mai este asociat majoritar (Tarasenie Mihai detine 
34%, Stoiciu Sandu 33%, Vasiliu Dinu Dan 33%) si in SC EXPERT BUSINESS &amp;CO SRL. Acesta societate este autorizata, conform art 15 din Legea 359/2004, sa 
functioneze in baza codului CAEN 1721 (CAEN Rev.2) la sediul din comuna Jilava, judetul Ilfov.In concluzie se constata ca, activand pe aceeasi piata (CAEN 1721) 
legatura dintre cele doua intreprinderi este una de tip „intreprinderi legate”.In Declaratia pe propria raspundere privind incadrarea intreprinderii (doc. 11.3) solicitantul insa a 
declarat in mod fals ca MT PROD SRL este o „intreprindere autonoma”. Punctul 1.1 „Solicitantul aparţine categoriilor beneficiarilor eligibili?” se considera ca nu este 
indeplinit deoarece, la verificarea in baza de date RECOM s-au constatat urmatoarele aspecte:Solicitantul MT PROD SRL are ca asociat unic pe TARASENIE MIHAI, CNP 
1840707385597 care mai este asociat majoritar (Tarasenie Mihai detine 34%, Stoiciu Sandu 33%, Vasiliu Dinu Dan 33%) si in SC EXPERT BUSINESS &amp;CO SRL. 
Acesta societate este autorizata, conform art 15 din Legea 359/2004, sa functioneze in baza codului CAEN 1721 (CAEN Rev.2) la sediul din comuna Jilava, judetul Ilfov.In 
concluzie se constata ca, activand pe aceeasi piata (CAEN 1721) legatura dintre cele doua intreprinderi este una de tip „intreprinderi legate”.In Declaratia pe propria 
raspundere privind incadrarea intreprinderii (doc. 11.3) solicitantul insa a declarat in mod fals ca MT PROD SRL este o „intreprindere autonoma”. Criteriile de eligibilitate 
„EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural” si EG6 
– Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 aninu sunt indeplinite deoarece solicitantul a prezentat, in 
Cererea de Finantare, Contractul de Inchiriere nr. 1/24.07.2013 care nu este insotit de Incheiere de autentificare notariala ci doar de o incheiere de data certa.De asemenea, 
Extrasul de Carte Funciara pentru informare mentioneaza ca dreptul de proprietate nu ii apartine potentialului beneficiar ci SC SALES CONSULTING SRL iar Contractul de 
Inchiriere mai sus mentionat nu este inscris in Cartea Funciara.Mai mult, Contractul de Inchiriere nr. 1/24.07.2013 pe de o parte nu identifica corpul de cladire care face 
obiectul contractului iar pe de alta parte articolul 24 al documentului mentioneaza urmatoarele: „Chiriasul nu are dreptul sa faca investitii in spatiul proprietarului. In caz 
contrar proprietarul este indreptatit sa solicite repunerea imobilului in starea initiala cu daune interese sau va pastra lucrarile fara despagubiri, dupa cum crede de 
cuviinta.”Solicitantul prezinta la pag.33 din proiect Planul „Fluxul tehnologic” in care se prezinta faptul ca, „investitia se refera la amplasarea utilajelor in cladirea C5 si anum
partea hasurata”. Aceasta informatie este una contradictorie deoarece partea hasurata este situata in corpul de cladire C2 si nu C5 iar confor, Datelor referitoare la 
constructii din Extrasul de Carte Funciara prezinta la rubrica „Observatii” faptul ca C2 este un siloz cu suprafata construita la sol de 1228,74 mp. Criteriul de eligibilitate 
„EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” nu este indeplinit deoarece solicitantul nu face dovada faptului ca obiectivul de investitii poate functiona. 
Criteriile de eligibilitate „EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proie
in spatiul rural” si EG6 – Beneficiarul trebuie sa dovedeasca dreptul de proprietate/folosinta asupra terenului pe o perioada de cel putin 10 aninu sunt indeplinite deoarece 
solicitantul a prezentat, in Cererea de Finantare, Contractul de Inchiriere nr. 1/24.07.2013 care nu este insotit de Incheiere de autentificare notariala ci doar de o incheiere
data certa.De asemenea, Extrasul de Carte Funciara pentru informare mentioneaza ca dreptul de proprietate nu ii apartine potentialului beneficiar ci SC SALES 
CONSULTING SRL iar Contractul de Inchiriere mai sus mentionat nu este inscris in Cartea Funciara.Mai mult, Contractul de Inchiriere nr. 1/24.07.2013 pe de o parte nu 
identifica corpul de cladire care face obiectul contractului iar pe de alta parte articolul 24 al documentului mentioneaza urmatoarele: „Chiriasul nu are dreptul sa faca inves
in spatiul proprietarului. In caz contrar proprietarul este indreptatit sa solicite repunerea imobilului in starea initiala cu daune interese sau va pastra lucrarile fara despagubiri, 
dupa cum crede de cuviinta.”Solicitantul prezinta la pag.33 din proiect Planul „Fluxul tehnologic” in care se prezinta faptul ca, „investitia se refera la amplasarea utilajelor in 
cladirea C5 si anume partea hasurata”. Aceasta informatie este una contradictorie deoarece partea hasurata este situata in corpul de cladire C2 si nu C5 iar confor, Datelor 
referitoare la constructii din Extrasul de Carte Funciara prezinta la rubrica „Observatii” faptul ca C2 este un siloz cu suprafata construita la sol de 1228,74 mp. Criteriul de 
eligibilitate „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” nu este indeplinit deoarece solicitantul nu face dovada faptului ca obiectivul de investitii poate 
functiona. Criteriul de eligibilitate „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” nu este indeplinit deoarece solicitantul nu face dovada faptului ca 
obiectivul de investitii poate functiona. Criteriul de eligibilitate „EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei” nu este indeplinit deoarece solicitantul nu 
face dovada faptului ca obiectivul de investitii poate functiona. La pct. 4.1. s-a trecut Nu,deoarece preţurile utilizate pentru servicii,nu s-au putut verifica daca se incadrează 
în limitele prevazute în baza de date deoarece solicitantul nu a prezentat deviz financiar cu tarife orare, numar de experti etc. Ofertele nu respecta prevederile Ghidului 
Solicitantului. La pct. 4.1. s-a trecut Nu,deoarece preţurile utilizate pentru servicii,nu s-au putut verifica daca se incadrează în limitele prevazute în baza de date deoarece 
solicitantul nu a prezentat deviz financiar cu tarife orare numar de experti etc Ofertele nu respecta prevederile Ghidului Solicitantului Cererea de Finantare este neeligib
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“ ÎNFIINȚAREA UNUI CENTRU 
ÎNCHIRIERE ECHIPAMENTE 

ÎN MEDIUL RURAL”

SC PDC UTILAJE 
SRL VILCEA

Comuna/Oras 
TETOIU Sat 

NENCIULESTI
- - - - - - - - - - 285.250 6.300 199.675 0 85.575 206.494.940

Criteriul de eligibilitate "EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, 
in spatiul rural", resspectiv criteriul "EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei" nu au fost indeplinite deoarece solicitantul nu a prezentat in termenul 
procedural de 5 zile lucratoare raspunsul la informatiile suplimentare solicitate prin formularul E3.4 -Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, intregistrat cu 
nr.227/27.08.2013. Criteriul de eligibilitate "EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea 
propusa prin proiect, in spatiul rural", resspectiv criteriul "EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei" nu au fost indeplinite deoarece solicitantul nu a 
prezentat in termenul procedural de 5 zile lucratoare raspunsul la informatiile suplimentare solicitate prin formularul E3.4 -Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, 
intregistrat cu nr.227/27.08.2013. Criteriul "EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei" nu a fost respectat deoarece solicitantul nu a prezentat in 
termenul procedural de 5 zile lucratoare raspunsul la informatiile suplimentare solicitate prin formularul E3.4 -Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, intregistrat cu 
nr.227/27.08.2013. Criteriul "EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei" nu a fost respectat deoarece solicitantul nu a prezentat in termenul procedural 
de 5 zile lucratoare raspunsul la informatiile suplimentare solicitate prin formularul E3.4 -Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, intregistrat cu nr.227/27.08.2013. 
Criteriul "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/ semoriul justificativ?" nu a fost respectat deoarece solicitantul nu a prezentat in termenul procedural de 5 zile lucratoare raspunsul la informatiile 
suplimentare solicitate prin formularul E3.4 -Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, intregistrat cu nr.227/27.08.2013. Criteriul "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/ semoriul 
justificativ?" nu a fost respectat deoarece solicitantul nu a prezentat in termenul procedural de 5 zile lucratoare raspunsul la informatiile suplimentare solicitate prin 
formularul E3.4 -Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, intregistrat cu nr.227/27.08.2013. Criteriul de eligibilitate "EG 1 – Micro-intreprinderile, atat cele existente cat 
si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural", resspectiv criteriul "EG2– Beneficiarul trebuie sa 
demonstreze viabilitatea investitiei" nu au fost indeplinite deoarece solicitantul nu a prezentat in termenul procedural de 5 zile lucratoare raspunsul la informatiile 
suplimentare solicitate prin formularul E3.4 -Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, intregistrat cu nr.227/27.08.2013. Conform prevederilor Fisei E3.4, Cererea de 
Finantare este declarata neeligibila deoarece solicitantul nu a prezentat in termenul procedural raspunsul la clarificarile solicitate. Criteriul de eligibilitate "EG 1 – Micro-
intreprinderile, atat cele existente cat si cele nou infiintate, trebuie sa fie inregistrate si sa-si desfasoare activitatea propusa prin proiect, in spatiul rural", resspectiv criteriul 
"EG2– Beneficiarul trebuie sa demonstreze viabilitatea investitiei" nu au fost indeplinite deoarece solicitantul nu a prezentat in termenul procedural de 5 zile lucratoare 
raspunsul la informatiile suplimentare solicitate prin formularul E3.4 -Fisa de solicitare a informatiilor suplimentare, intregistrat cu nr.227/27.08.2013. Conform prevederilor 
Fisei E3.4, Cererea de Finantare este declarata neeligibila deoarece solicitantul nu a prezentat in termenul procedural raspunsul la clarificarile solicitate.

1358 312 M 01 12 4 40 00016 2012 9 28

ACHIZITIA DE ATELIERE 
MOBILE DE MECANICA 

GENERALA SI DE 
ECHIPAMENTE DESTINATE 

ACTIVITATILOR DE 
INTRETINERE PEISAGISTICA 
IN SAT BOTORANI, COMUNA 
MACIUCA, JUDETUL VALCEA

POPESCU 
MARIUS - 
CRISTIAN

VILCEA
Comuna/Oras 
MACIUCA Sat 

BOTORANI
- - - - - - - - - - 187.219 0 149.850 0 37.369 206.644.790

La pct. 1.6 solicitantul se va înregistra cu codurile CAEN:- 2562 Operaţiuni de mecanică generală regăsit în Anexa 9B - Lista codurilor CAEN de productie de bunuri - 8130 
Activităţi de întreţinere peisagistică regăsit în Anexa 9A - Lista codurilor CAEN eligibile numai pentru dotarea dotarea cladirilor EG2 nu s-a bifat deoarece proiectul este 
neeligibilEG 4 Reprezentantul legal a ataşat Diploma de inginer, absolvent al Universităţii Transilvania din Braşov facultatea de mecanică, specializarea mecanică fină.EG 6 
solicitantul a ataşat Contractul de vânzare cumpărare nr. 311/20.09.2012EG 7 solicitantul a ataşat extras de cont bancar nu s-a bifat deoarece proiectul este neeligibil La 
punctul 3.3 s-a bifat NU deoarece solicitantul prin proiect doreşte să achizţioneze două ateliere mobile de mecanică generală şi de echipamente pentru desfăşurarea de 
activităţi de întreţinere peisagistică. Aceste ateliere mobile descrise prin proiect presupun dotarea unor autoutilitare cu: generator,polizoare,maşini de găurit,maşină 
înşurubat,şurubelniţă cu acumulator,suflantă aer cald,maşină frezat,fierăstru sabie,compresor,şlefuitor cu bandă,menghină,lanternă lucru cu led, pistol impact cu 
acumulatori,aparat sudură,aparat tăiere plasmă,dulap scule,banc de lucru,pistol pneumatic,biax. Aceste ateliere mobile de mecanică generală nu pot fi încadrate ca 
mijloace de transport specializate având în vedere definiţia din Ghidul solicitantului (mijloace de transport specializate-reprezintă autovehiculele adaptate la cerinţele de 
transport în cont propriu al materiei prime şi/sau al producţiei obţinute; vehicule care îndeplinesc aceleaşi cerinţe şi au o funcţie specifică ce necesită adaptări ale caroseriei 
şi/sau echipamente speciale, conform HG 224/2008 cu modificări şi completările ulterioare).Având în vedere cap.2.3 ,,Tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile” din Ghidul 
solicitantului,, fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor pentru investiţii în active corporaleşi/sau necorporale din domeniul non-agricol . Investiţii corporale -
construcţia, modernizarea, extinderea clădirilor în scop productiv – pentru efectuarea activităţii vizate de proiect- precum şi construcţia de clădiri pentru marketingul 
produselor proprii; dotarea aferentă cu echipamente, utilaje etc., inclusiv achiziţionarea în leasing a acestora); activitatea trebuie să se desfăşoare în cadrul unei clădiri care 
poate fi dotată cu echipamentele solicitate.Prin memoriu justificativ solicitantul nu descrie existenţa unei clădiri pe spaţiul care aparţine solicitantului, în care ar urma să 
desfăşoare activitatea descrisă prin proiect.La cap 2.4 din MJ se menţionează, ,,Proprietatea deţinută de Popescu Marius-Cristian şi pusă la dispoziţia proiectului este 
formată din:- teren în suprafaţa totală de 2320 mp(1667 mp arabil şi 653 mp curţi construcţii)suprafaţă absolut suficientă şi pentru desfăşurarea unor activităţi de producţie 
de serie a reperelor metalice în cele două ateliere mobile- casă de locuit în suprafaţă construită la sol de 55 mp unde se vor amenaja biroul necesar activităţilor 
administrative şi vestiarul viitorilor angajaţi.Deoarece în urma solicitări de informaţii suplimentare, prin care s-a cerut trecerea pe cheltuieli neeligibile atelierele mobile de 
mecanică generală,cu dotările aferente, solicitantul nu a trecut pe cheltuieli neeligibile atelierele mobile, conform GS ,,Integrarea forţată a unui mijloc de transport în cadrul 
unui proiect sub denumirea unuia specializat şi care nu corespunde definiţiei din ghid şi respectiv,din legislaţia în vigoare(HG 224/2008 cu modificările şi completările 
ulterioare),se consideră crearea de condiţii artificiale,iar proiectul va fi declarat neeligibil”Activităţiile care sunt prevăzute prin proiect nu sunt complementare,(cod CAEN 
2562-tratarea şi acoperirea metalelor,operaţiunu de găurire,strunjire,frezare,rabotare etc şi cod CAEN 8130-activităţi de întrţinere peisagistică-plantarea,îngrijirea şi 
întrţinerea de parcuri şi grădini,conform GS definiţia activitate complementară-activitatea cuprinsă în cadrul unui cod CAEN eligibil care se desfăşoară în scopul 
completării/dezvoltării/optimizării valorice propuse prin proiect)
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1359 312 M 01 12 4 40 00012 2012 9 28
ACHIZITIE UTILAJE  

CONSTRUCTII PENTRU  
RETELE ELECTRICE

SC  ELCOPREST 
CONSTRUCT 
SERV  SRL

VILCEA
Comuna/Oras 

BARBATESTI Sat 
NEGRULESTI

- - - - - - - - - - 214.000 0 149.800 0 64.200 206.794.590

Cererea de Finantare este declarata neeligibila ca urmare a aspectelor de mai jos:- conform Hotărârea nr. 490/2011 potrivit careia se specifica la articolul 1 aliniatul 2,,În 
scopul asigurării calităţii spaţiului public, a protecţiei mediului şi siguranţei şi sănătăţiilocuitorilor, precum şi pentru creşterea gradului de securitate a reţelelor edilitare, în 
zonadrumurilor publice situate în intravilanul localităţilor, lucrările de construcţii pentrurealizarea/extinderea reţelelor edilitare prevăzute la alin. (1) lit. c), inclusiv pentru 
traversareade către acestea a drumurilor publice, se execută în varianta de amplasare subterană, curespectarea reglementărilor tehnice specifice în vigoare.", construirea de 
retele electrice aeriene se vor executa subteran nu suprateran.- Prin proiect se propune codul CAEN 4321 "Lucrari de instalatii electrice", din aceasta clasa excluzandu-se 
constructia liniilor de comunicatii si de transport al energiei electrice, activitate inclusa in codul CAEN 4222 "Lucrari de constructie pentru electricitate si telecomunicatii". 
Prin intermediul formularului E3.4 s-au solicitat informatii suplimentare prin care s-a cerut beneficiarului sa explice in ce constau "executarea retelelor electrice asa cum a 
fost ea prezentat in Cererea de Finantare. In urma informatiilor suplimentare solicitantul a explicat "executia retelelor electrice se refera la : - inlocuirea de retele electrice 
existente (80%) din care la retele electrice aeriene 60% si la retele electrice subterane 20%- executia de retele electrice noi 20% din care la retele electrice aeriene 10%si la 
retele electrice subterane 10%.Asa cum se poate observa, activitatile prestete prin proiect executia de retele electrice noi 20% face parte din codul CAEN 4222, cod CAEN 
neeligibil in cadrul masurii 312.Prin proiect se propune achizitia de buldoexcavator, miniincarcator frontal si tractor rutier, utilaje destinate lucrarilor subterane, insa ponderea 
majoritara a lucrarilor si veniturilor obtinute prin proiect se realizeaza din executarea de retele electrice aeriene, la care utilizarea acestor tipuri de utilaje nu se justifica, 
beneficiarul nejustificand oportunitatea si necesitatea acestei investitii.Obiectivul specific al Masurii 312 consta in crearea si diversificarea serviciilor pentru populatia rurala 
restate de catre micro-intreprinderi, insa beneficiarul prin proiect se adreseaza ca potentiali clienti catre CEZ - 60%, ENEL - 30%, agenti economici - 5% si populatie rurala - 
5%, fapt care nu justifica oportunitatea si necesitatea investitiei si nu respecta obiectivul masurii.

1360 312 M 01 12 4 40 00014 2012 9 28

ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 
MEDICALE PENTRU DOTARE 

CABINET IN COMUNA 
PAUSESTI - MAGLASI, 

JUDETUL VALCEA

SC IULIMEL 
MEDICA SRL VILCEA

Comuna/Oras 
PAUSESTI-

MAGLASI Sat 
COASTA

- - - - - - - - - - 145.380 0 101.766 0 43.614 206.896.356

Solicitantul nu apartine categoriei de beneficiari eligibili ,deoarece in urma verificarii a actionarilor in baza de date Recom- s-a constatat ca reprezentantul legal este actionar 
in procent de 95,24% la SC ROMEDICA SRL si nu a incadrat corect statutul intreprinderii, respectiv declaratia 11.3-Declaratia privind incadrarea in categoria 
microintreprinderilor. Solicitantul nu apartine categoriei de beneficiari eligibili ,deoarece in urma verificarii a actionarilor in baza de date Recom- s-a constatat ca 
reprezentantul legal este actionar in procent de 95,24% la SC ROMEDICA SRL si nu a incadrat corect statutul intreprinderii, respectiv declaratia 11.3-Declaratia privind 
incadrarea in categoria microintreprinderilor.

1361 312 M 01 12 4 40 00010 2012 9 28
" ACHIZITIONAREA LINIE 

PRODUCERE ETICHETE SI 
PUNGI DE AMBALAT"

SC AGRIKILTI 
SRL VILCEA

Comuna/Oras 
FRANCESTI Sat 

FRANCESTI
- - - - - - - - - - 187.667 0 159.517 0 28.150 207.055.873

In urma verificarii prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online a 
precizărilor din Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor s-a constatat ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, domnul Isacila 
Georginel Stefan-asociat unic al SC Agrikilti SRL fiind actionar / asociat in Nivas Geocip Construct SRL cu o cota de participare de 20%.Reprezentantul legal al proiectului 
Niculae Ana Maria este asociat unic cu o cota de participare de 100% in cadrul societatii Ama Construct SRL, societate care nu a desfasurat activitate in anii 2010-2012 
conform informatiilor firnizate de serviciul RECOM Oferta primita de la unul dintre potentialii furnizori prezentata in cadrul proiectului este facuta pentru SC Agrikilti SRL, dar 
la peroana de contact este mentionat domnul Isascila Ciprian Marian, care nu este reprezentantul legal al societatii SC Agrikilti SRL, ci al SC Landbruk SRL.Rezonabilitatea 
preturilor a fost verificata in intregime prin baza de date a APDRP si ofertele de preturi prezentate. Extrasele din baza de date a APDRP nu au fost atasate pentru servicii 
insa pretul serviciilor se regăseste în Baza de date. In urma verificării au fost identifică legaturi privind complementaritatea investiţiilor propuse in cadrul a doua proiecte 
depuse pe masura 312, sesiunea 01/12 de solicitantii SC Agrikilti SRL si SC Landbruk SRL, in sensul ca acestea se completează în cadrul unui flux tehnologic, în vederea 
obţinerii unui produs finit, astfel proiectul:- depus de SC Agrikilti SRL are ca si activitate ce urmeaza a fi realizata prin propiect achizitia de utilaje tehnologice cu ajutorul 
carora sa se poata realiza etichete autocolante si pungi de ambalat din material plastic.- depus de SC Landbruk SRL are ca si activitate ce urmeaza a fi realizata prin proiect 
achizitia de utilaje tehnologice cu ajutorul carora sa se poata realiza cutii din carton printate de diverse marimi si forme. Legatura dintre cele doua societati este evidentiata 
prin contractele de inchiriere a imobilelor in care vor fi amplasate investitiile dupa cum urmeaza:- Contract de inchiriere nr.2158/18.09.2012 cu proprietar SC AVICARVIL 
SRL reprezentata de administrator Barbu Dorel si chirias SC Agrikilti SRL reprezentata de Ancuta Alin mandatar al asociatului unic si unic administrator;- Contract de 
inchiriere nr. 2158/18.09.2012 cu proprietar SC AVICARVIL SRL reprezentata de administrator Barbu Dorel si chirias SC Agrikilti SRL reprezentata de Ancuta Alin 
mandatar al asociatului unic si unic administrator. SC AVICARVIL SRL avand calitatea de proprietar in cadrul celor doua contracte de inchiriere este beneficiar al 
contractului de finantare C121A011044000001/26.11.2010, desfasurand activitatea de crestere si comercializare a puilor de carne. Dupa sacrificare pui de carne pot fi 
ambalati in pungile produse de SC Agrikilti SRL, aplicate etichetele autocolante si asezate in cutiile de carton produse de SC Landbruk SRL si pregatite pentru vanzare. 
Legaturile financiare intre societati sunt evidentiate prin extrasele de cont atasate cererii de finantare pentru dovedirii cofinanţării. In urma analizei extraselor de cont s-a 
constatat ca in ambele proiecte suma este virată de catre SC CARMISTIN SRL ca avans, desi societatile declara ca nu au desfasurat activitate in cadrul memoriului 
justificativ. Asociatul majoritar al SC CARMISTIN SRL cu o cota de 99,999% este domnul Paraschiv Justin-Ovidiu, persoana care este asociat unic la SC AVICARVIL SRL 
de la care au fost inchiriate spatiile unde vor fi amplasate utilajele. Pe linga aspectele prezentate au mai fost identificate si alte legaturi dupa cum urmeaza:- Asociatii unici ai 
celor doi solicitanti SC Landbruk SRL, respectiv Isascila Ciprian Marian si SC Agrikilti SRL, respectiv Isascila Georginel Stefan au acelasi domicilul, acestia fiind chiar frati 
conform CNP;- Una dintre oferte pentru echipamentul propus a se achizitiona prin proiect este adresata catre SC Agrikilti SRL, dar la peroana de contact este mentionat 
domnul Isascila Ciprian Marian, care nu este reprezentantul legal al societatii SC Agrikilti SRL, ci al SC Landbruk SRL.La locul de amplasare al investitiei sunt racordate 
toate utilitatile pentru functionarea acesteia, insa fara a exista contorizare separata, dar aceasta se poate realiza in acelasi timp cu implementarea proiectului. Acestea sunt 
provenite de la SC Avicarvil SRL care este beneficiar in cadrul unui alt proiect FEADR inregistrat cu nr F121N011044000001/14.05.2010.

1362 312 M 01 12 4 40 00008 2012 9 28
"ACHIZITIONAREA LINIE 

PRODUCERE AMBALAJE DIN 
CARTON "

SC LANDBRUK 
SRL VILCEA

Comuna/Oras 
MIHAESTI Sat 

MIHAESTI
- - - - - - - - - - 229.873 0 195.392 0 34.481 207.251.265

In urma verificarii prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, conform Manualului de utilizare portal ONRC Serviciul RECOM online a 
precizărilor din Declaraţia privind încadrarea în categoria micro-intreprinderilor s-a constatat ca solicitantul nu a declarat corect statutul intreprinderii, domnul Isacila Ciprian-
Marian-asociat unic al SC LANDBRUK SRL fiind actionar/ asociat si in alte intreprinderi dupa cum urmeaza:-Nivas Geocip Construct SRL cu o cota de participare de 20%;- 
Isacila T. Ciprian-Marian I.I. cu o cota de participare de 100% ca titular al intreprinderii individuale;La punctul 1.1 ,, Care este statutul solicitantului? s-a bifat nu deoarece 
solicitantul SC Landbruk SRL a fost identificat in doc. 16 cu inca 2 proiecte in evaluare si anume: pe masura 121 si masura 123 avand cererea de finantare 
F121A021270800009 - ,,Infiintare ferma porci cu utilizare de energie solara’’ si F123R021270800001 -,,Infiintare fabrica de nutreturi combinate’’. Tinand cont de numarul 
de salariati declarati in cele trei proiecte s-a constata ca solicitantul nu-si mentine statutul de microintreprindere(cel mult noua salariati), deoarece prin prezentul proiect se 
propune crearea a 8 locuri de munca la care se adauga 41 de locuri de munca nou-create prin proiectul F121A021270800009 - ,,Infiintare ferma porci cu utilizare de 
energie solara’’ si 22 de locuri de munca nou-create prin proiectul F123R021270800001 -,,Infiintare fabrica de nutreturi combinate’’. Rezonabilitatea preturilor a fost 
verificata in intregime prin baza de date a APDRP si ofertele de preturi prezentate. Extrasele din baza de date a APDRP nu au fost atasate pentru servicii insa pretul 
serviciilor se regăseste în Baza de date. In urma verificării au fost identifică legaturi privind complementaritatea investiţiilor propuse in cadrul a doua proiecte depuse pe 
masura 312, sesiunea 01/12 de solicitantii SC Landbruk SRL si SC Agrikilti SRL, in sensul ca acestea se completează în cadrul unui flux tehnologic, în vederea obţinerii 
unui produs finit, astfel proiectul:- depus de SC Agrikilti SRL are ca si activitate ce urmeaza a fi realizata prin propiect achizitia de utilaje tehnologice cu ajutorul carora sa se 
poata realiza etichete autocolante si pungi de ambalat din material plastic.- depus de SC Landbruk SRL are ca si activitate ce urmeaza a fi realizata prin propiect achizitia 
utilaje tehnologice cu ajutorul carora sa se poata realiza cutii din carton printate de diverse marimi si forme. Legatura dintre cele doua societati este evidentiata prin 
contractele de inchiriere a imobilelor in care vor fi amplasate investitiile dupa cum urmeaza:- Contract de inchiriere nr.2159/18.09.2012 cu proprietar SC AVICARVIL SRL 
reprezentata de administrator Barbu Dorel si chirias SC Landbruk SRL reprezentata de Ancuta Alin mandatar al asociatului unic si unic administrator;- Contract de inchirie
cu proprietar SC AVICARVIL SRL reprezentata de administrator Barbu Dorel si chirias SC Agrikilti SRL reprezentata de Ancuta Alin mandatar al asociatului unic si unic 
administrator. SC AVICARVIL SRL avand calitatea de proprietar in cadrul celor doua contracte de inchiriere este beneficiar al contractului de finantare 
C121A011044000001/26.11.2010, desfasurand activitatea de crestere si comercializare a puilor de carne. Dupa sacrificare pui de carne pot fi ambalati in pungile produse 
de SC Agrikilti SRL, aplicate etichetele autocolante si asezate in cutiile de carton produse de SC Landbruk SRL si pregatite pentru vanzare.Legaturile financiare intre 
societati sunt evidentiate prin extrasele de cont atasate cererii de finantare pentru dovedirii cofinanţării. In urma analizei extraselor de cont s-a constatat ca in ambele 
proiecte suma este virată de catre SC CARMISTIN SRL ca avans desi societatile declara ca nu au desfasurat activitate in cadrul memoriului justificativ. Asociatul majoritar 
al SC CARMISTIN SRL cu o cota de 99,999% este domnul Paraschiv Justin-Ovidiu, persoana care este asociat unic la SC AVICARVIL SRL de la care au fost inchiriate 
spatiile unde vor fi amplasate utilajele. Pe linga aspectele prezentate au mai fost identificate si alte legaturi dupa cum urmeaza:- asociatii unici ai celor doi solicitanti SC 
Landbruk SRL si SC Agrikilti SRL au acelasi domicilul, acestia fiind chiar frati conform CNP;- decizia asociatului unic nr.6/21.09.2012 contine mentiunea,, .....,asupra 
tuturor documentelor intocmite pentru si in legatura cu programul FEADR, Masura 312, pentru proiectul Infiintare atelier roluit tabla’’ localizat in comuna Mihaesti, judetul 
Valcea’’. Titlul mentionat nu este al proiectului depus de SC Landbruk SRL, iar in urma verificarii DOC.16 s-a constatat ca exista un proiect cu acest titlu depus tot pe 
aceasta masura, in cadrul aceleasi sesiuni F312M011233100027 – solicitant SC LIFE LOCK SECURITY NETWORK SRL, Judetul Prahova , investitie care are la baza 
contractul de chirie nr.1126/01.08.2012, al carui proprietar este SC PAJO HOLDING SRL cu asociat unic Paraschiv Andra si administratori: Ancuta Alin si Pana Ettien 
Tiberiu(administrator si la SC CARMISTIN SRL).In ceea ce priveste intrebarea ,,Acelaşi sediu social se regăseşte la două sau mai multe proiecte’’, in urma interogarii 
SPCDRP s-a constata ca SC Landbruk SRL mai are depuse proiecte pe masura 121 si masura 123 avand cererea de finantare F121A021270800009 - ,,Infiintare ferma 
porci cu utilizare de energie solara’’ si F123R021270800001 -,,Infiintare fabrica de nutreturi combinate’’, toate proiecte avand acelasi sediu social dar fiind depuse pe masuri 
diferite.
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1363 312 M 01 12 2 41 00009 2012 9 27

ACHIZITIONAREA UNOR 
ECHIPAMENTE 
TEHNOLOGICE 

PERFORMANTE IN CADRUL 
SC METALIC TREND SRL, 
SITUAT IN SAT VANATORI, 

COMUNA VANATORI, IN 
VEDEREA DEZVOLTARII 

ACTIVITATII DE PRODUCTIE 
A MICRO-INTREPRINDERII

SC METALIC 
TREND SRL VRANCEA

Comuna/Oras 
VANATORI Sat 

VANATORI
- - - - - - - - - - 197.656 0 168.008 0 29.648 207.419.273

EG1 si EG6 Criteriile de eligibilitate nu sunt indeplinite deoarece spatiul propus de solicitant pentru realizarea investitiei nu corespunde cu descrierile din memoriul 
justificativ. La vizita pe teren cladirea nu avea compartimentarile descrise in memoriul justificativ si nu detinea nici o utilitate, cu toate ca utilajele propuse a fi achizitionate 
prin proiect prevad utilitati specifice, respectiv un necesar de aer comprimat de 6 bari si alimentare cu energie electrica de 380 V. Conform precizarilor din Ghidul 
Solicitantului, acesta trebuia sa prezinte Studiu de fezabilitate, in care sa evidentieze cheltuielile neeligibile cu modernizarea constructiei existente si sa prezinte Raport de 
expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei insotita de Raport privind stadiul fizic al lucrarilor.EG2 Nu indeplineste acest criteriu deoarece fluxul de numerar de la 
sfarsitul perioadei din anul implementarii este negativ, contrar atentionarii din continutul cadru al memoriului justificativ de pe site-ul APDRP. S-au trecut pe neeligibil toate 
cheltuielile aferente proiectului deoarece conditiile existente pe teren nu permit implementarea acestuia. S-a atasat extras din baza de date pentru serviciile de consultanta, 
intrucat solicitantul nu a depus extras din baza de date. Solicitantul a creat conditii artificiale pentru a depasi ajutorul public nerambursabil de 200000 de euro acordat in 
cadrul prezentei masuri. Investitiile S.C. METALIC TREND S.R.L. si a S.C. EXPORTMET S.R.L. sunt complementare,cele doua societati sunt create pentru a functiona 
impreuna. de acord EG1 si EG6 Criteriile de eligibilitate nu sunt indeplinite deoarece spatiul propus de solicitant pentru realizarea investitiei nu corespunde cu descrierile d
memoriul justificativ. La vizita pe teren cladirea nu avea compartimentarile descrise in memoriul justificativ si nu detinea nici o utilitate, cu toate ca utilajele propuse a fi 
achizitionate prin proiect prevad utilitati specifice, respectiv un necesar de aer comprimat de 6 bari si alimentare cu energie electrica de 380 V. Conform precizarilor din 
Ghidul Solicitantului, acesta trebuia sa prezinte Studiu de fezabilitate, in care sa evidentieze cheltuielile neeligibile cu modernizarea constructiei existente si sa prezinte 
Raport de expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei insotita de Raport privind stadiul fizic al lucrarilor.EG2 Nu indeplineste acest criteriu deoarece fluxul de 
numerar de la sfarsitul perioadei din anul implementarii este negativ, contrar atentionarii din continutul cadru al memoriului justificativ de pe site-ul APDRP.Solicitantul a 
creat conditii artificiale pentru a depasi ajutorul public nerambursabil de 200000 de euro acordat in cadrul prezentei masuri. Investitiile S.C. METALIC TREND S.R.L. si a 
S.C. EXPORTMET S.R.L. sunt complementare,cele doua societati sunt create pentru a functiona impreuna. De acord

1364 312 M 01 12 2 41 00007 2012 9 27

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
FINISAREA TRADITIONALA 

DE CARTI SI ALBUME
S.C. LINIA DE 

FINISAJE S.R.L. VRANCEA
Comuna/Oras 
COTESTI Sat 

COTESTI
- - - - - - - - - - 230.641 0 196.044 0 34.597 207.615.317

Pentru justificarea si fundamentarea achizitiilor propuse prin proiect, beneficiarul a prezentat in sectiunea economica urmatoarele tipuri de activitati:1.Lucrari de plastifiere 
o productie pe an de 480.000 buc.Analizand capacitatea de lucru a utilajului de termofoliat am constatat ca aceasta are o productie de 2.700 coli/ora.Calculul utilizarii la 
capacitate maxima in 8 ore de lucru se prezinta astfel:240 zile /an x 8 ore/zi x 2.700 coli/ora=5.184.000 coli termofoliate/an.Calculul productivitatii conform sectiunii 
economice este de 480.000/ coli termofoliate/an ceea ce reprezinta 9,25 % din capacitatea de productie pe an a utilajului de termofoliat.2.Lucrari de lacuit cu o 
productivitate de 360.000 buc./an conform sectiuniii economice reprezentand 12,5% din capacitatea de productie /an a utilajului de lacuit(240 zile /an x 8 ore/zi x 1.500 
coli/ora=2.880.000 buc./an).In urma analizei efectuate s-a constatat ca utilajele propuse prin proiect sunt supradimensionate si nu sunt justificate in raport cu productiile ce 
doresc a fi realizate de solicitant. de acord Pentru justificarea si fundamentarea achizitiilor propuse prin proiect, beneficiarul a prezentat in sectiunea economica urmatoarele 
tipuri de activitati:1.Lucrari de plastifiere cu o productie pe an de 480.000 buc.Analizand capacitatea de lucru a utilajului de termofoliat am constatat ca aceasta are o 
productie de 2.700 coli/ora.Calculul utilizarii la capacitate maxima in 8 ore de lucru se prezinta astfel:240 zile /an x 8 ore/zi x 2.700 coli/ora=5.184.000 coli 
termofoliate/an.Calculul productivitatii conform sectiunii economice este de 480.000/ coli termofoliate/an ceea ce reprezinta 9,25 % din capacitatea de productie pe an a 
utilajului de termofoliat.2.Lucrari de lacuit cu o productivitate de 360.000 buc./an conform sectiuniii economice reprezentand 12,5% din capacitatea de productie /an a 
utilajului de lacuit(240 zile /an x 8 ore/zi x 1.500 coli/ora=2.880.000 buc./an).In urma analizei efectuate s-a constatat ca utilajele propuse prin proiect sunt supradimensiona
si nu sunt justificate in raport cu productiile ce doresc a fi realizate de solicitant. Criteriile de eligibilitate EG1 si EG2 deoarece pentru justificarea si fundamentarea achizitii
propuse prin proiect, beneficiarul a prezentat in sectiunea economica urmatoarele tipuri de activitati:1.Lucrari de plastifiere cu o productie pe an de 480.000 buc.Analizand 
capacitatea de lucru a utilajului de termofoliat am constatat ca aceasta are o productie de 2.700 coli/ora.Calculul utilizarii la capacitate maxima in 8 ore de lucru se prezinta 
astfel:240 zile /an x 8 ore/zi x 2.700 coli/ora=5.184.000 coli termofoliate/an.Calculul productivitatii conform sectiunii economice este de 480.000/ coli termofoliate/an ceea ce 
reprezinta 9,25 % din capacitatea de productie pe an a utilajului de termofoliat.2.Lucrari de lacuit cu o productivitate de 360.000 buc./an conform sectiuniii economice 
reprezentand 12,5% din capacitatea de productie /an a utilajului de lacuit(240 zile /an x 8 ore/zi x 1.500 coli/ora=2.880.000 buc./an).In urma analizei efectuate s-a constatat 
ca utilajele propuse prin proiect sunt supradimensionate si nu sunt justificate in raport cu productiile ce doresc a fi realizate de solicitant.

1365 312 M 01 12 2 41 00004 2012 9 27

DEZVOLTAREA SC 
EXPORTMET SRL, DIN 

COMUNA VANATORI, SAT 
VANATORI, IN SECTORUL 

NON AGRICOL PRIN 
ACHIZITIA DE ECHIPAMENTE 

TEHNOLOGICE 
PERFORMANTE

SC EXPORTMET 
SRL VRANCEA

Comuna/Oras 
VANATORI Sat 

VANATORI
- - - - - - - - - - 160.952 0 136.809 0 24.143 207.752.126

EG1 si EG6 Criteriile de eligibilitate nu sunt indeplinite deoarece spatiul propus de solicitant pentru realizarea investitiei nu corespunde cu descrierile din memoriul 
justificativ. La vizita pe teren cladirea nu avea compartimentarile descrise in memoriul justificativ si nu detinea nici o utilitate, cu toate ca utilajele propuse a fi achizitionate 
prin proiect prevad utilitati specifice, alimentare cu energie electrica de 380 V. Conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, acesta trebuia sa prezinte Studiu de fezabilitat
in care sa evidentieze cheltuielile neeligibile cu modernizarea constructiei existente si sa prezinte Raport de expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei insotita de 
Raport privind stadiul fizic al lucrarilor. EG2 Nu indeplineste acest criteriu deoarece fluxul de numerar de la sfarsitul perioadei din anul implementarii este negativ, contrar 
atentionarii din continutul cadru al memoriului justificativ de pe site-ul APDRP. de acord EG2 -Nu indeplineste acest criteriu deoarece fluxul de numerar de la sfarsitul 
perioadei din anul implementarii este negativ, contrar atentionarii din continutul cadru al memoriului justificativ de pe site-ul APDRP. S-au trecut pe neeligibil toate 
cheltuielile aferente proiectului deoarece conditiile existente pe teren nu permit implementarea acestuia. S-a atasat extras din baza de date pentru serviciile de 
consultanta,deoarece solicitantul nu a depus extras din baza de date. Solicitantul a creat conditii artificiale pentru a depasi ajutorul public nerambursabil de 200000 de euro 
acordat in cadrul prezentei masuri. Investitiile S.C. EXPORTMET S.R.L. si a S.C. METALIC TREND S.R.L. sunt complementare,cele doua societati sunt create pentru a 
functiona impreuna. de acord EG1 si EG6 Criteriile de eligibilitate nu sunt indeplinite deoarece spatiul propus de solicitant pentru realizarea investitiei nu corespunde cu 
descrierile din memoriul justificativ. La vizita pe teren cladirea nu avea compartimentarile descrise in memoriul justificativ si nu detinea nici o utilitate, cu toate ca utilajele 
propuse a fi achizitionate prin proiect prevad utilitati specifice, alimentare cu energie electrica de 380 V. Conform precizarilor din Ghidul Solicitantului, acesta trebuia sa 
prezinte Studiu de fezabilitate, in care sa evidentieze cheltuielile neeligibile cu modernizarea constructiei existente si sa prezinte Raport de expertiza tehnica de specialitate 
asupra constructiei insotita de Raport privind stadiul fizic al lucrarilor. EG2 -Nu indeplineste acest criteriu deoarece fluxul de numerar de la sfarsitul perioadei din anul 
implementarii este negativ, contrar atentionarii din continutul cadru al memoriului justificativ de pe site-ul APDRP. Solicitantul a creat conditii artificiale pentru a depasi 
ajutorul public nerambursabil de 200000 de euro acordat in cadrul prezentei masuri. Investitiile S.C. EXPORTMET S.R.L.si a S.C. METALIC TREND S.R.L. sunt 
complementare,cele doua societati sunt create pentru a functiona impreuna.

1366 312 M 01 12 2 41 00036 2012 9 28 ACHIZIŢIE UTILAJE PENTRU 
PRODUCŢIE PLASĂ SÂRMĂ

PUPĂZĂ MIOARA-
DANIELA VRANCEA

Comuna/Oras 
COTESTI Sat 

COTESTI
- - - - - - - - - - 38.200 0 32.470 0 5.730 207.784.596

Prin intermediul fisei de solicitare a informatiilor suplimentare E3.4 s-a solicitat detalierea sectiunii economice tinand cont de capacitatea de productie a utilajului achizitionat 
dar solicitantul nu a prezentat sectiunea economica conform solicitarii. Prin intermediul fisei de solicitare a informatiilor suplimentare E3.4 s-a solicitat detalierea sectiunii 
economice tinand cont de capacitatea de productie a utilajului achizitionat dar solicitantul nu a prezentat sectiunea economica conform solicitarii. Prin intermediul fisei de 
solicitare a informatiilor suplimentare E3.4 s-a solicitat detalierea sectiunii economice tinand cont de capacitatea de productie a utilajului achizitionat dar solicitantul nu a 
prezentat sectiunea economica conform solicitarii astfel incat toate cheltuielile devin neeligibile,valoarea totala minima eligibila a proiectului este sub 5.000 Euro. Prin 
intermediul fisei de solicitare a informatiilor suplimentare E3.4 s-a solicitat detalierea sectiunii economice tinand cont de capacitatea de productie a utilajului achizitionat dar 
solicitantul nu a prezentat sectiunea economica conform solicitarii astfel incat toate cheltuielile devin neeligibile,valoarea totala minima eligibila a proiectului este sub 5.000 
Euro.Raspusul la informatiile suplimentare furnizat de catre beneficiar a fost superficial deoarece nu a fundamentat necesitatea si oportunitatea investitiei,nu au fost descrise 
concret activitatile desfasurate de muncitori pe durata celor 8 ore de program,caracteristicile tehnice ale masinii de de impletit sarma au fost sumar prezentate,ofertele 
solicitate nu au fost conforme.

1367 312 M 01 12 2 41 00035 2012 9 28

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
SECTIA DE PRODUCTIE A 

BAUTURILOR NEALCOOLICE 
DIN FRUCTE

DAVIDEAN 
RODICA VRANCEA

Comuna/Oras 
VARTESCOIU Sat 

VARTESCOIU
- - - - - - - - - - 130.338 0 110.787 0 19.551 207.895.383

Activitatea propusa prin proiect nu face obiectul codului CAEN 1107 ci a codului CAEN 1032 , cod CAEN care nu este eligibil pe M312 ( nu se regaseste in anexa 9 - lista 
detaliata a a actiunilor conform cod CAEN M312.) EG1 , EG6 s-a bifat "nu" deoarece , solicitantul nu a prezentat extras de carte funciara in care sa fie inscris Contractul de 
comodat si nici documentul care sa certifice ca nu au fost finalizate lucrarile de cadastru.

1368 312 M 01 12 2 41 00032 2012 9 28
ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
TIPARIRE PROFESIONALA

S.C. ARTSHOCK 
PUBLICITATE  

S.R.L.
VRANCEA

Comuna/Oras 
VANATORI Sat 

VANATORI
- - - - - - - - - - 56.990 0 48.441 0 8.549 207.943.824

Proiectul s-a declarat neeligibil, deoarece in declaratia privind incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, solicitantul s-a incadrat gresit in categoria 
de intreprindere autonoma. In urma verificarii prin serviciul online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, s-a constatat ca societatea este legata, conform art 
4.4 din Legea 346/2004, prin asociatul unic care detine 80% din drepturile de vot si partile sociale intr-o alta societate ce isi desfasoara activitatea pe o piata adiacenta celei 
pe care functioneaza solicitantul. Criteriul de eligibilitate EG2 nu este indeplinit deoarece solicitantul propune achizitia unor echipamente cu capacitati de productie 
supradimensionate fata de volumul productiilor luate in calcul, in partea economica a memoriului justificativ. Solicitantul nu a detaliat punctul 9 din memoriul justificativ 
conform precizarilor de pe site-ul APDRP, astfel nu se pot verifica ipotezele care au stat la baza intocmirii proiectiilor financiare. Deoarece solicitantul nu indeplineste crite
de eligibilitate EG2 si eligibilitatea solicitantului, cheltuielile aferente proiectului sunt neeligibile. S-au identificat in capitolele 2.3, 2.5, 2.6, informatii identice copiate din 
proiectul depus de S.C. Atelierul de Pungi S.R.L., proiect intocmit de aceeasi firma de consultanta. Doua din cele trei oferte pentru bunurile propuse a fi achizitionate prin 
proiect nu se incadreaza in specificatiile tehnice minimale descrise la pct. 4 din memoriul justificativ Proiectul s-a declarat neeligibil, deoarece in declaratia privind 
incadrarea intreprinderii in categoria intreprinderilor mici si mijlocii, solicitantul s-a incadrat gresit in categoria de intreprindere autonoma. In urma verificarii prin serviciul 
online RECOM al Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, s-a constatat ca societatea este legata, conform art 4.4 din Legea 346/2004, prin asociatul unic care detine 80% 
din drepturile de vot si partile sociale intr-o alta societate ce isi desfasoara activitatea pe o piata adiacenta celei pe care functioneaza solicitantul.Criteriul de eligibilitate EG2 
nu este indeplinit deoarece solicitantul propune achizitia unor echipamente cu capacitati de productie supradimensionate fata de volumul productiilor luate in calcul, in 
partea economica a memoriului justificativ. Solicitantul nu a detaliat punctul 9 din memoriul justificativ conform precizarilor de pe site-ul APDRP.
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1369 312 M 01 12 2 41 00026 2012 9 28

  “ ÎNFIINŢARE ATELIER DE 
PRODUCŢIE MASE PLASTICE 

DE LARG CONSUM ŞI 
ARTIZANAT “

S.C. VARIOUS 
PLAST  S.R.L VRANCEA Comuna/Oras 

VIDRA Sat VIDRA - - - - - - - - - - 231.000 0 196.350 0 34.650 208.140.174

-Solicitantul are statutul de SRL-microintreprindere in spatiul rural,infiintata in 24.07.2012.Sediul social este in satul Vidra,sat Vidra,nr.cadastral 50842 (pag.146) -
Solicitantul este inregistrat cu cod CAEN 2222- fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic ca activitate principala si cod CAEN 2229-fabricarea alror produse din 
material plastic ca activitate secundara.(pag.150),conform certificatului constatator atasat.Solicitantul este inregistrat si cu cod CAEN 3832-recuperarea materialelor 
reciclabile sortate(pag.3). -Solicitantul,sc VARIOUS PLAST srl ,are ca asociat unic pe domnul IOANES Nicu-Daniel(pag.197),care nu mai figureaza ca actionar si la alte 
firme. -Solicitantul nu are datorii catre bugetul general consolidat al statului si catre bugetul local al Autoritatilor administratiei publice locale, in raza carora isi au sediul 
social si puncte de lucru.(pag.140) EG1-solicitantul are sediul social in comuna VIDRA ,sat Vidra ,iar in locatia situata in intravilanul comunei Vidra,numar cadastral 50842 
detine o suprafata de 1928 m2 curti-constructii si constructiile edificate pe acesta:C1-hala,C2 Anexa,C4 sopron,C5 anexa si C6 anexa,conform contract de comodat nr.2702 
din 17.09.2012(pag.131). Consideram ca nu este indeplinit acest criteriu de eligibilitate deoarece imobilul aferent investitiei propuse prin proiect este fractionat intre doua 
firme care desfasoara aceiasi activitate. EG2- S-au solicitat informatii suplimentare pentru clarificari privind prognoza veniturilor si a cheltuielilor .Utilajele pe care solicitantul 
doreste sa le achizitioneze prin proiect se dovedesc a fi supradimensionate,nejustificate din punct de vedere al capacitatilor si sortimentelor propuse prin proiect.Masina de 
injectat mase plastice are o incarcatura cuprinsa intre 22,3%(anul I)-43%(anul V)Masina de suflat are o incarcatura de 50%(anul I)-61%(anul V). Consideram ca acest 
criteriul de eligibilitate nu este indeplinit. EG3- societatea este nou infiintata ,CUI 30463449 din 24.07.2012(pag.146) EG4-reprezentantul legal,IOANES Nicu-Daniel,care 
este si actionarul unic,a atasat o Adeverinta eliberata de Universitatea Bucuresti,Facultatea de Administratie si Afaceri(pag.159) EG5-solicitantul a atasat un document de la 
APM-Clasarea notificarii-unde se afirma ca ...„proiectul nu se supune procedurii de evaluare a impactului asupra mediului si nu se supune evaluarii adecvate..”(pag.137). -
solicitantul a atasat Adresa eliberata de DSVSA Vrancea (pag.144)prin care se certifica ca”...proiectul nu face obiectul notificarii sanitar veterinare..” -solicitantul a atasat 
Notificarea eliberata de DSP (pag.145) in care se afirma ca „...investitia este in concordanta cu normele de igiena si sanatate publica in vigoare”. EG6-solicitantul a 
prezentat contractul de comodat nr.2702 din 17.09.2012 pe care va fi amplasata investitia (pag.131) si Extras de carte funciara(pag.132). Suprafata de teren de 1928 si 
cladirile edificate pe acesta ,precum si drumul de acces sunt date cu titlul de imprumut gratuit pe o perioada de 12 ani incepand cu data de 
17.09.2012(pag.129).Comodantii sunt Ioanes Zamfir si Ioanes Marghioala.Domnul Ioanes Zamfir este actionar unic la firma SC IZA SRL,firma ce are sediul social la aceiasi 
locatie :sat Vidra,comuna Vidra ,nr.cadastral 50842,are ca activitate principala :cod CAEN 2222-fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic ,iar utilajele specifice 
acestei activitati sunt montate in hala de productie .In urma efectuarii vizitei pe teren s-a constatat ca in locatia data in comodat societatii VARIOUS PLAST functioneaza 
firma IZA ce desfasoara aceiasi activitate ca si activitatea propusa prin proiect de catre VARIOUS PLAST. Au fost atasate fotografii din care reiese ca utilajele(din aceiasi 
gama cu o parte din utilajele propuse a fi achizitionate prin proiect) ,o cantitate de materie prima folosita in procesul de productie si o cantitate de produse finite(bidoane de 
5l) se regasesc in locatia data in comodat societatii VARIOUS PLAST de catre Ioanes Zamfir asociatul unic al fermei IZA.In urma solicitarii de informatii suplimentare 
,responsabilul legal al proiectului,domnul Ioanes Nicu-Daniel,asociatul unic al firmei VARIOUS PLAST declara ca inainte de semnarea contractului de finantare va aduce 
dovada ca sc IZA nu va mai detine punct de lucru la adresa contractului de comodat.La fisa de verificare pe teren-E3.8-a fost atasata o declaratie data de domnul Ioanes 
Zamfir-comodant si asociatul unic al sc IZA in care afirma ca societatea sc IZA a functionat in conditii optime pe terenul si in constructiile aferente din locatia data in 
comodat societatii Various Plast. Putem concluziona ca domnul Ioanes Zamfir a dat in comodat aceiasi locatie catre cele doua firme(IZA si Various Plast) ce au desfasurat 
,desfasoara si vor desfasura aceiasi activitate-fabricarea articolelor de ambalaj si dopuri din mase plastice.Nu au fost atasate documente din care sa reiasa ca firma IZA si-a 
incetat activitatea , si-a schimbat punctul de lucru pentru activitatea conform cod CAEN 2222 si a eliberat (de utilaje si materii prime si finite)constructiile aferente locatiei 
.Consideram ca nu este indeplinit acest criteriu de eligibilitate deoarece imobilul aferent investitiei propuse prin proiect este fractionat intre doua firme care desfasoara 
aceiasi activitate. EG7-solicitantul a atasat Scrisoarea de confort angajanta(pag.138) emisa de Banca CEC BANK pentru suma de 1.000.000,00 RON ,suma ce reprezinta 
facilitatea de creditare pentru realizarea proiectului. EG8-solicitantul a atasat Declaratia pe proprie raspundere(pag.164) Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in 
SF în raport cu nevoile reale ale investitiei. Utilajele propuse a fi achizitionate sunt nejustificate din punct de vedere al capacitatilor si sortimentelor propuse prin proiect, se 
dovedesc a fi supradimensionate. S-a solicitat prin fisa E 3.4 de solicitare a informatiilor suplimentare refacerea Bugetului Indicativ conform procentului ajutorului public 
nerambursabil Solicitantul a atasat cate trei oferte de pret pentru fiecare utilaj s-a solicitat la informatii suplimentare refacerea planului financiar,tinand cont de intensitatea 
ajutorului public nerambursabil. Solicitantul a atasat un contract de comodat pentru suprafata de teren de 1928 mp si constructiile edificate pe acesta,locatie unde 
functioneaza si societatea IZA SRL ,societate avand acelasi domeniu de activitate . Cererea de finantare depusa de catre beneficiar nu indeplineste toate criteriile de 
eligibilitate aplicate proiectului Criteriul EG2 nu este indeplinit Există neconcordanţe dintre cheltuielile propuse in SF în raport cu nevoile reale ale investitiei Utilaje

1370 312 M 01 12 2 41 00020 2012 9 28

ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 
PRODUCTIA DE PUNGI DE 

HARTIE MANUALA SI 
AUTOMATA

S.C. ATELIERUL 
DE PUNGI  S.R.L. VRANCEA

Comuna/Oras 
COTESTI Sat 

COTESTI
- - - - - - - - - - 238.933 0 199.999 0 38.934 208.340.173

Desi in C.F solicitantul si-a prevazut doar codul CAEN 1721 Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor din hartie si carton, pentru desfasurarea tuturor 
activitatilor prevazute in proiect este necesar si codul CAEN 1812. Din Certificatul constattor reiese ca solicitantul este inregistrat si cu acest cod CAEN, prin urmare s-a 
bifat DA la punctul 1.6 EG1- Locatia propusa nu corespunde ca si compartimentare cu cele prevazute in M.J si nu are utilitatile necesare desfasurarii activitatii( a se vedea 
raportul asupra verificari pe teren. Echipamentele achizitionate, respectiv o masina de productie pungi este supradimensionata fata de prognozele economice prezentate. 
Motostivuitorul nu se justifica pentru spatiul in care se desfasoara activitatea.EG2 – Avand in vedere capacitatea supradimensionata a masinii de productie pungi si 
prognozele economice, beneficiarul nu a demonstart viabiliatea investitiei. La punctul 4.1 servicii s-a bifat cu Da, doar pentru ca solicitantul a prezentat extras din BD cu 
pret/ora/consultanta, dar nu exista in proiect desfasurator/ora/om pentru aceasta activitate.

1371 312 M 01 12 2 41 00023 2012 9 28
ACHIZITIE UTILAJE PENTRU 

IMPRIMARE ARTIZANALA S.C. PRETIPAR 
DESIGN S.R.L. VRANCEA

Comuna/Oras 
COTESTI Sat 

COTESTI
- - - - - - - - - - 209.371 0 177.963 0 31.408 208.518.136

EG1-Nu se dovedeste o particularitate a proiectului.Chiar daca sunt activitati diferite capitolele 2.3,2.5,2.6 sunt identice cu cele prezentate in alte proiecte depuse de S.C. 
ATELIERUL DE PUNGI S.R.L. si S.C. LINIA DE FINISAJE S.R.L. In momentul vizitei pe teren in spatiul aflat in folosinta societatii , nu existau utilitati pentru acest spatiu ( 
exista o singura priza pentru energia electrica, corpuri de iluminat deteriorate, nu exista alimentarea cu apa, nu exista corpuri de incalzire, nu exista contor pasant separat 
pentru alimentarea cu energie electrica, desi in contractul de inchiriere solicitantul era obligat sa il monteze pe propria cheltuiala). Analizand ofertele prezentate am consta
ca acestea prevad montajul utilajelor. Observand situatia spatiului detinut de solicitant, concluzionam ca solicitantul trebuia sa prezinte Raport de expertiza tehnica si 
Certificat de urbanism pentru schimbarea de destinatie pentru spatiul detinut in folosinta, conform precizarilor din Ghidul Solicitantului.EG2-Beneficiarul a utilizat pentru 
calcularea indicatorilor economoco-financiari date eronate,nesustinute de utilajele propuse prin proiect. EG2-Beneficiarul a utilizat pentru calcularea indicatorilor economoco-
financiari date eronate,nesustinute de utilajele propuse prin proiect. Deoarece constructia nu este compartimentata si nu dispune de utilitatile necesare desfasurarii fluxului 
tehnologic propus prin proiect,toate cheltuielile se declara neeligibile. EG1-Nu se dovedeste o particularitate a proiectului.Chiar daca sunt activitati diferite capitolele 
2.3,2.5,2.6 sunt identice cu cele prezentate in alte proiecte depuse de S.C. ATELIERUL DE PUNGI S.R.L. si S.C. LINIA DE FINISAJE S.R.L. In momentul vizitei pe teren 
in spatiul aflat in folosinta societatii , nu existau utilitati pentru acest spatiu ( exista o singura priza pentru energia electrica, corpuri de iluminat deteriorate, nu exista 
alimentarea cu apa, nu exista corpuri de incalzire, nu exista contor pasant separat pentru alimentarea cu energie electrica, desi in contractul de inchiriere solicitantul era 
obligat sa il monteze pe propria cheltuiala). Analizand ofertele prezentate am constatat ca acestea prevad montajul utilajelor. Observand situatia spatiului detinut de 
solicitant, concluzionam ca solicitantul trebuia sa prezinte Raport de expertiza tehnica si Certificat de urbanism pentru schimbarea de destinatie pentru spatiul detinut in 
folosinta, conform precizarilor din Ghidul Solicitantului.EG2-Beneficiarul a utilizat pentru calcularea indicatorilor economoco-financiari date eronate,nesustinute de utilajele 
propuse prin proiect.

1372 312 C 01 12 2 41 00031 2012 9 28 CONSTRUIRE  SI  DOTARE  
SECTIE FABRICARE  PAVELE BLAGAN SILVIU VRANCEA

Comuna/Oras 
STRAOANE Sat 

MUNCELU
- - - - - - - - - - 106.100 5.000 90.185 0 15.915 208.608.321

Certificatul de atestare fiscala nu are completata sectiunea A - obligatii de plata pentru luna anterioara depunerii proiectului . Conform procedurii de verificare a criteriilor de 
eligibilitate " certificatul de atestare fiscala va avea obligatoriu completata sectiune A - obligatii de plata pentru luna anterioara depunerii proiectului care trebuie sa fie 
0"Codul CAEN pentru care se solicita finantare , completat in cap.B1.1 din Cererea de finantare este 2369 , cod CAEN care nu corespunde activitatii descrise in Studiu de 
fezabilitate. Codul CAEN corespunzator activitatii descrise in Studiu de fazabilitate este 2361 Cap.3.5 – instalatii aferente constructiilor a fost completat doar cu partea 
referitoare la alimentarea cu energie electrica , nu a fost tratata in cadrul acestui capitol alimentarea cu apa si evacuarea apelor uzate si pluviale. In raspunsul la fisa de 
solicitare a informatiilor suplimentare se afirma “ instalatie de alimentare cu apa si instalatie de evacuare ape uzate nu este nevoie deoarece nu se evacueaza apa din 
procesul tehnologic” , aceasta afirmatie este incorecta avand in vedere faptul ca in procesul tehnologic de fabricare a betonului se foloseste apa. Aceasta afirmatie vine in 
contradictie cu planul de situatie retele exterioare anexat raspunsului la fisa de solicitare a informatiilor suplimentare , plan pe care sunt evidentiate atat reteaua de 
alimentare cu apa (PEHD 50mm – 12.13m) cat si reteaua de evacuare a apelor uzate ( PVC 110mm) in bazin vidanjabil. Deasemenea in Certificatul de urbanism la 
punctual 3 – regimul tehnic sunt evidentiate atat alimentarea cu apa din conducta comunala cat si canalizare cu bazin vidanjabil , incalzire cu central termica cu lemne. 
Certificatul de urbanism a fost emis pe baza unei documentatii de emitere diferita de situatia prezentata in SF . Accesul la suprafata de teren de 1513 mp care face obiectul 
prezentului proiect nu se face direct din drumul judetean ci indirect prin intermediul unei suprafate de teren de 923 mp pentru care solicitantul nu face dovada proprietatii . 
Aceasta suprafata de teren este intabulata pe numele solicitantului insa acesta nu a anexat cererii de finantare si documentele de proprietate care au stat la baza intabularii. 
Pe aceasta suprafata de teren se afla si doua constructii C1 si C2 constructii ce limiteaza accesul catre suprafata care face obiectul proiectului. Solicitantul nu a inclus 
cheltuiala aferenta acestui drum de acces in bugetul indicativ ( cap.2 - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului ). Solicitantul a prezentat fluxul tehnologic 
in cazul particular al prezentului proiect . Apreciem totusi faptul ca nu se poate desfasura fluxul tehnologic doar cu utilajul prezentat. Daca alimentarea statiei de mixare cu 
nisip, sort , ciment se poate accepta ca se poate realiza manual desi putin fortat avand in vedere greutatile mari ce trebuiesc manipulate , operatia de deplasare a paletilor 
cu produs finit in stare cruda in zona de uscare nu poate fi realizata manual. Deasemenea avand in vedere ca oferta pentru linia de fabricat pavele , borduri , boltari care a 
stat la baza intocmirii devizului pe obiect , nu contine decat o singura matrita la alegere , consideram ca nu se poate realiza decat un singur produs din gama de produse 
prezentate in SF si in prognoza veniturilor si cheltuielilor. Certificatul de atestare fiscala nu are completata sectiunea A - obligatii de plata pentru luna anterioara depunerii 
proiectului . Conform procedurii de verificare a criteriilor de eligibilitate " certificatul de atestare fiscala va avea obligatoriu completata sectiune A - obligatii de plata pentru 
luna anterioara depunerii proiectului care trebuie sa fie 0"Codul CAEN pentru care se solicita finantare , completat in cap.B1.1 din Cererea de finantare este 2369 , cod 
CAEN care nu corespunde activitatii descrise in Studiu de fezabilitate. Codul CAEN corespunzator activitatii descrise in Studiu de fazabilitate este 2361.Cap.3.5 – instalatii 
aferente constructiilor a fost completat doar cu partea referitoare la alimentarea cu energie electrica , nu a fost tratata in cadrul acestui capitol alimentarea cu apa si 
evacuarea apelor uzate si pluviale. In raspunsul la fisa de solicitare a informatiilor suplimentare se afirma “ instalatie de alimentare cu apa si instalatie de evacuare ape uzate 
nu este nevoie deoarece nu se evacueaza apa din procesul tehnologic” , aceasta afirmatie este incorecta avand in vedere faptul ca in procesul tehnologic de fabricare a 
betonului se foloseste apa. Aceasta afirmatie vine in contradictie cu planul de situatie retele exterioare anexat raspunsului la fisa de solicitare a informatiilor suplimentare , 
plan pe care sunt evidentiate atat reteaua de alimentare cu apa (PEHD 50mm – 12.13m) cat si reteaua de evacuare a apelor uzate ( PVC 110mm) in bazin vidanjabil. 
Deasemenea in Certificatul de urbanism la punctual 3 – regimul tehnic sunt evidentiate atat alimentarea cu apa din conducta comunala cat si canalizare cu bazin vidanjabil 
, incalzire cu central termica cu lemne. Certificatul de urbanism a fost emis pe baza unei documentatii de emitere diferita de situatia prezentata in SF . Accesul la suprafata 
de teren de 1513 mp care face obiectul prezentului proiect nu se face direct din drumul judetean ci indirect prin intermediul unei suprafate de teren de 923 mp pentru care 
solicitantul nu face dovada proprietatii . Aceasta suprafata de teren este intabulata pe numele solicitantului insa acesta nu a anexat cererii de finantare si documentele de 
proprietate care au stat la baza intabularii. Pe aceasta suprafata de teren se afla si doua constructii C1 si C2 constructii ce limiteaza accesul catre suprafata care face 
obiectul proiectului. Solicitantul nu a inclus cheltuiala aferenta acestui drum de acces in bugetul indicativ ( cap.2 - cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului ). Solicitantul a prezentat fluxul tehnologic in cazul particular al prezentului proiect . Apreciem totusi faptul ca nu se poate desfasura fluxul tehnologic doar cu 
utilajul prezentat. Daca alimentarea statiei de mixare cu nisip, sort , ciment se poate accepta ca se poate realiza manual desi putin fortat avand in vedere greutatile mari ce 
trebuiesc manipulate , operatia de deplasare a paletilor cu produs finit in stare cruda in zona de uscare nu poate fi realizata manual. Deasemenea avand in vedere ca oferta 
pentru linia de fabricat pavele , borduri , boltari care a stat la baza intocmirii devizului pe obiect , nu contine decat o singura matrita la alegere , consideram ca nu se poate 
realiza decat un singur produs din gama de produse prezentate in SF si in prognoza veniturilor si cheltuielilo
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1373 312 C 01 12 2 41 00025 2012 9 28

ACHIZITIONAREA DE 
ECHIPAMENTE SI UTILAJE 
PENTRU FABRICAREA DE 
PRODUSE DIN BETON DE 

CATRE SC RMA MEGASTONE 
PROD SRL

RMA 
MEGASTONE 

PROD SRL
VRANCEA

Comuna/Oras 
BOLOTESTI Sat 

GAGESTI
- - - - - - - - - - 226.380 4.600 192.423 0 33.957 208.800.744

Linia stationara de fabricare elemente din beton propusa a se achizitiona prin proiect are o productivitate anuala maxima de 42.240 mp/an. In conditiile in care solicitantul i-
si propune sa realizeze o productie anuala de doar 6.343 mp produse din beton ceea ce reprezinta aproximativ 15% din capapacitatea maxima de productie a liniei, 
achizitionarea acestei liniii de fabricare elemente din beton nu se justifica. Nu se respecta criteriul de eligibilitate EG2 - viabilitatea investitiei:Linia stationara de fabricare 
elemente din beton propusa a se achizitiona prin proiect are o productivitate anuala maxima de 42.240 mp/an. In conditiile in care solicitantul i-si propune sa realizeze o 
productie anuala de doar 6.343 mp produse din beton ceea ce reprezinta aproximativ 15% din capapacitatea maxima de productie a liniei, achizitionarea acestei liniii de 
fabricare elemente din beton nu se justifica.Cererea de finantare a fost declarata neeeligibila la vizita pe teren :Deoarece prin proiect se propun achizitii simple de utilaje 
pentru fabricarea de produse din beton , fara lucrari de constructii montaj , la data vizitei pe teren ar fi trebuit sa existe toate utilitatile necesare investitiei propuse : 
constructie sau cel putin o platforma betonata unde vor fi amplasate utilajele , record energie electrica 380V , racord apa.Terenul pe care va fi amplasata investitia are acces 
direct la drum. Celelalte utilitati amintite mai sus nu exista.

1374 312 M 01 12 2 41 00015 2012 9 28

CRESTEREA 
COMPETITIVITATII PRIN 
ACHIZITIA DE UTILAJE 

INDEPENDENTE

S.C. 
INTERECYCLING 

S.R.L.
VRANCEA

Comuna/Oras 
VANATORI Sat 

PETRESTI
- - - - - - - - - - 209.091 0 146.364 0 62.727 208.947.108

EG1-In urma analizarii ofertelor prezentate s-a constatat ca utilajele ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect necesita montaj,solicitantul a prezentat la documentul 1 din 
Cererea de finantare Memoriu justificativ. Contractul de comodat cu incheierea de autentificare nr.1779 din data de 24.09.2012 a primit Incheierea de respingere 
nr.39876/26.09.2012 din partea A.N.C.P.I.-O.C.P.I.-Vrancea din motivul ca nu identifica imobilul prin numar cadastral si numar de carte funciara si s-a constatat lipsa 
schitei cu portiunea de imobil (magazia 4) hasurata sau releveu din constructia C2, fapt pentru care cererea privind notarea Contractului de comodat autentificat sub nr.17
din 24.09.2012 a fost respinsa.EG6- Contractul de comodat cu incheierea de autentificare nr.1779 din data de 24.09.2012 a primit Incheierea de respingere 
nr.39876/26.09.2012 din partea A.N.C.P.I.-O.C.P.I.-Vrancea din motivul ca nu identifica imobilul prin numar cadastral si numar de carte funciara si s-a constatat lipsa 
schitei cu portiunea de imobil (magazia 4) hasurata sau releveu din constructia C2, fapt pentru care cererea privind notarea Contractului de comodat autentificat sub nr.17
din 24.09.2012 a fost respinsa. La pct.1 din Cererea de finantare solicitantul nu a prezentat Studiu de fezabilitate.In urma analizarii ofertelor prezentate s-a constatat ca 
utilajele ce urmeaza a fi achizitionate prin proiect necesita montaj. EG1-In urma analizarii ofertelor prezentate s-a constatat ca utilajele ce urmeaza a fi achizitionate prin 
proiect necesita montaj,solicitantul a prezentat la documentul 1 din Cererea de finantare Memoriu justificativ. Contractul de comodat cu incheierea de autentificare nr.1779 
din data de 24.09.2012 a primit Incheierea de respingere nr.39876/26.09.2012 din partea A.N.C.P.I.-O.C.P.I.-Vrancea din motivul ca nu identifica imobilul prin numar 
cadastral si numar de carte funciara si s-a constatat lipsa schitei cu portiunea de imobil (magazia 4) hasurata sau releveu din constructia C2, fapt pentru care cererea priv
notarea Contractului de comodat autentificat sub nr.1779 din 24.09.2012 a fost respinsa.EG6- Contractul de comodat cu incheierea de autentificare nr.1779 din data de 
24.09.2012 a primit Incheierea de respingere nr.39876/26.09.2012 din partea A.N.C.P.I.-O.C.P.I.-Vrancea din motivul ca nu identifica imobilul prin numar cadastral si 
numar de carte funciara si s-a constatat lipsa schitei cu portiunea de imobil (magazia 4) hasurata sau releveu din constructia C2, fapt pentru care cererea privind notarea 
Contractului de comodat autentificat sub nr.1779 din 24.09.2012 a fost respinsa.

Total neeligibile : 1374
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